
 

 
CHAMADA PARA COMITÊ CIENTÍFICO DO 

1º LIVRO DA WOMEN INSIDE TRADE 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 

A iniciativa Women Inside Trade (WIT) organiza seu 1º livro em comércio 
internacional a fim de fomentar a produção acadêmica feminina.  

 
Com lançamento previsto para março de 2020, a obra será uma homenagem à 

professora Vera Thorstensen, referência da área no Brasil, e contará com artigos inéditos sobre 
temas relacionados a sua trajetória profissional, tais como: 

 
• Organização Mundial do Comércio; 
• Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico; 
• Padrões privados; 
• Acordos preferenciais de comércio; 
• Coerência e convergência regulatória; e 
• Comércio e gênero. 

 
2. O COMITÊ CIENTÍFICO 
 

a. Participação 

O Comitê Científico será composto por 7 (sete) integrantes.  
 
Com o intuito de dar protagonismo à participação acadêmica feminina, alinhado aos 

objetivos da WIT, apenas mulheres poderão compor o Comitê. 
 
Para a seleção das integrantes, serão aplicados os seguintes critérios:  

1. Serão priorizadas as candidatas integrantes da WIT com experiência prévia em 
organização de livros acadêmicos;  

2. Candidatas de nacionalidade brasileira; 
3. Candidatas com publicações acadêmicas em temáticas de comércio internacional;  
4. Titulação acadêmica: 

i. Doutoras – 5 pontos 
ii. Doutorandas – 4 pontos 

iii. Mestras – 3 pontos 
iv. Mestrandas – 2 pontos 

 
b. Das obrigações 

 



 

O Comitê Científico será responsável pela aprovação do Edital de Chamada de Artigos 
- incluindo a definição das temáticas a serem abordadas no Livro - bem como a seleção e a 
revisão dos artigos submetidos.  

 As integrantes do Comitê Científico poderão escrever capítulos introdutórios para 
seções específicas do Livro, ficando vedado às integrantes o direito de submeter artigos 
próprios ou em coautoria.   

 
c. Prazo para candidatura 

 
As candidaturas devem ser encaminhadas ao Comitê de Organização do Livro via 

formulário disponível por meio do link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ_cjCk6gificWUS_DBYcEvM5Px5W6s9qIg
cD5NyJJQlwJHQ/viewform?usp=pp_url, até a data limite de 19 de abril de 2019, às 23:59 
(horário de Brasília). 

 
 

3. CRONOGRAMA PREVISTO 

 
Abril/2019 - Criação do Comitê Científico e aprovação do Edital de Chamada de Artigos 
 
Maio/2019 - Divulgação do Edital de Chamadas de Artigos 
 
Junho/2019 - Recebimento dos artigos 
 
Julho/2019 - Seleção de artigos 
 
Agosto a Outubro/2019 - Revisão dos artigos  
 
Novembro/19 - Fevereiro/2020 - Confecção do Livro  
 
Março/2020 - Lançamento do Livro  
 
 
 


