CONVOCAÇÃO
CONCURSO CULTURAL DA HUNGRIA - AMÉRICA LATINA 2018
As Embaixadas dos países latino-americanos acreditados na Hungria e a Direção Geral para a América Latina e o Caribe
do Ministério de Relações Exteriores e Comércio Exterior da Hungria chamam o concurso cultural de Hungria - América
Latina para o ano de 2018.

Conceito
O concurso visa promover o conhecimento e ligações entre a América Latina e a Hungria através de várias áreas de
conhecimento histórico e atual. Para este fim, estudantes de várias disciplinas são convidados a participar com trabalhos
e estudos.

Participantes
Para os residentes da Hungria:





Estudantes do ensino secundário
Estudantes do ensino universitário - licenciatura e mestrado
Estudantes do ensino universitário - doutoramento
Jovens empreendedores (spin-off)

Para pessoas que vivem na América Latina e na Hungria


Vencedor absoluto (categoria especial em 2018).

Temas
História

Artes

Ciência

Música

Meio Ambiente

Negócio
Inovação

Artesanato

Esporte

Datas




Prazo final para a entrega do cargo planejado e o nome do tutor: 10 de setembro de 2018 (e-mail:
latam@mfa.gov.hu).
A aceitação dos temas será publicada no site "www.latam.kormany.hu/en" até o dia 20 de setembro de 2018.
Prazo para entrega da versão final das obras: 15 de outubro de 2018 (e-mail: latam@mfa.gov.hu).

Avaliação e prêmios
Os trabalhos serão avaliados pelas embaixadas da América Latina credenciadas na Hungria. Nas categorias abertas aos
participantes que residem na Hungria, os prêmios serão concedidos pelas embaixadas da América Latina credenciadas
na Hungria. Na categoria de vencedor absoluto, aberto a participantes da América Latina e Hungria, o prêmio será a
publicação da obra vencedora em um periódico acadêmico húngaro. A cerimônia de premiação será realizada no dia 6
de novembro de 2018, em Budapeste.

Requisitos para preparar os trabalhos
Idioma: espanhol ou português. Extensão: 8-15 páginas digitadas (letra Times New Roman 12, espaçamento 1,5). Ter
um tutor. Obras preparadas antes desta chamada serão aceitas, mas a não serão aceitos re-entrega de trabalhos já
submetidos à chamada de 2017.
O site oficial da Convocação: www.latam.kormany.hu/en

