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1. GERAL  

 

O Prêmio Mate World - MTfB ilex científico, doravante Prêmio 

ilex, é conferido as melhores Dissertação, Monografia e Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), doravante denominados simplesmente 

TRABALHOS, produzidos pelos alunos e pesquisadores de Instituições 

de Ensino Superior de todo o território nacional brasileiro com foco na 

melhoria, profissionalização e valorização da cadeia produtora do Mate 

Brasileiro (ilex paraguariensis).  

 

O Prêmio ilex é patrocinado pela HSJR Serviços Profissionais e 

Administrativos EIRELI – CNPJ 19.824.019/0001-80 (doravante MTfB) 

e administrado em parceria com a Chimatearia – CNPJ 

29.028.865/0001-48 (doravante CMTR), doravante em conjunto 

ORGANIZAÇÃO. 

 

A primeira edição 2021/2022 do Prêmio ilex considerará 

TRABALHOS apresentados e aprovados no quinquênio  

2017/2018/2019/2020/2021 e nas edições seguintes o ano 

imediatamente anterior a sua premiação. Não é necessário que o 

TRABALHO tenha sido publicado.  

 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1  Estimular o espírito de pesquisa, desenvolvimento, valorização e 

formação de parcerias dos discentes e pesquisadores para com a 

cadeia produtora do Mate Brasileiro, avaliando tendências, 

aplicando conhecimentos e aproximando o setor produtivo e a 

comunidade científica, com interações profícuas a todos os 

envolvidos.  

 

2.2  O Prêmio ilex é um concurso on-line que busca selecionar as 

melhores Dissertações, Monografias e TCCs que tratem sobre 
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temáticas inerentes a atividade do setor ervateiro brasileiro, 

obedecendo às regras deste Regulamento.  

 

3. DAS CATEGORIAS 

 

3.1  TCC: TRABALHOS de Graduação em Administração, Economia, 

Engenharias, Saúde e outras com problemas da pesquisa 

vinculados a produção, beneficiamento, organização, marketing, 

consumo e outros do setor produtivo do Mate Brasileiro. 

 

3.2 MONOGRAFIA: TRABALHOS de Pós-graduação Lato sensu em 

Administração, Economia, Engenharias, Saúde e outras com 

reflexões sobre a produção, beneficiamento, organização, 

marketing, consumo e outros do setor produtivo do Mate 

Brasileiro. 

 

3.3 DISSERTAÇÃO: TRABALHOS de Mestrado Stricto sensu em 

Administração, Economia, Engenharias, Saúde e outras com 

contribuições inéditas sobre a produção, beneficiamento, 

organização, marketing, consumo e outros do setor produtivo do 

Mate Brasileiro. 

 

 

4. DOS PARTICIPANTES 

 

Poderão participar do Prêmio ilex autores de TRABALHOS 

apresentados e aprovados nos anos de 2017/2018/2019/2020/2021 

em cursos de Graduação, Pós-graduação Lato sensu e Mestrado Stricto 

sensu em Instituição de Ensino Superior brasileira reconhecida pelo 

Ministério de Educação e do Desporto.  

 

4.1  Cada autor poderá inscrever apenas um TRABALHO de 

Dissertação, Monografia ou TCC e não poderá figurar em 

TRABALHOS de outros autores na mesma categoria.  
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4.2  Os TRABALHOS deverão ser individuais ou, no caso de TCCs, 

limitados a 03 (três) autores.  

 

4.3  O orientador do TRABALHO não poderá ser inserido como 

coautor do trabalho.  

 

4.4  São vedados TRABALHOS não devidamente aprovados por 

banca examinadora até o momento de sua inscrição.  

 

 

5. DO FORMATO DOS TRABALHOS 

 

5.1  Formato de arquivo para envio: PDF.  

5.2  Orientação geral: Normas da ABNT aplicadas pela Instituição de 

Ensino Superior onde foi apresentado.  

5.3  Resumo de livre digitação que obrigatoriamente deverá ter um 

mínimo de 200 e máximo de 500 caracteres.  

5.3  Estrutura Geral Básica: Título – Introdução – Desenvolvimento – 

Conclusão – Referências Bibliográficas. 

 

 

6. DA INSCRIÇÃO  

 

6.1  A inscrição do TRABALHO será sem custos e deverá ser 

submetida, obrigatoriamente, por meio de formulário eletrônico 

disponível no endereço www.mateworld.com.br, em link 

específico.  

 

6.2  O período de inscrições inicia-se no dia 16 de novembro de 2021 

e encerra-se às 18h00 (dezoito horas), horário de Brasília, do dia 

31 de dezembro de 2021.  

 

6.3  Deverão ser anexados no formulário eletrônico os documentos 

abaixo descritos:  

 

http://www.mateworld.com.br/
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a. Comprovante de autorização de participação por parte do 

professor orientador ou do Coordenador de Curso. A 

comprovação deverá estar em PDF e poderá ser declaração 

preenchida e assinada ou cópia de e-mail do professor 

orientador ou do Coordenador de Curso com a autorização e 

com visualização completa dos endereços eletrônicos. Não 

serão aceitos prints de aplicativos de mensagens e similares.  

b. O TRABALHO em formato PDF. 

c. Documento oficial em PDF com foto do(s) Autor(es) do 

TRABALHO. 

d. Documento probatório da aprovação do TRABALHO até a 

data de sua inscrição, em PDF.  

 

Não serão aceitos TRABALHOS que não cumpram com as exigências 

deste Regulamento bem como não serão aceitas inscrições onde não 

seja possível abrir arquivos anexados ou encaminhados para e-mails 

da organização e parceiros a não ser que previamente autorizados.  

 

7. DA AVALIAÇÃO 

Os TRABALHOS inscritos serão avaliados em 03 (três) etapas: 

7.1 ETAPA INICIAL 

O grupo denominado “Comissão de Seleção”, composto por 03 

representantes da ORGANIZAÇÃO indicarão os 09 (nove) 

TRABALHOS (03 por CATEGORIA) que obtiverem o maior número de 

pontos em escala de 1 calculados a partir dos critérios indicados a 

seguir: 

 Item Analisado Pontuação Máxima 

A Relevância para o setor 25 

B Originalidade 50 

C Contribuição para o setor 25 
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7.2 ETAPA INTERMEDIÁRIA 

Os títulos dos 09 (nove) TRABALHOS (03 por CATEGORIA) 

selecionados como finalistas serão divulgados com destaque no dia 31 

de janeiro de 2021 no site www.mateworld.com.br sem indicação 

dos autores, das Instituições de Ensino onde foram 

originariamente aprovados e da classificação obtida. 

Os títulos dos trabalhos não selecionados como finalistas também 

serão divulgados no site www.mateworld.com.br pela ordem de 

inscrição sem indicação dos autores, das Instituições de Ensino 

onde foram originariamente aprovados e da classificação 

obtida. 

 

7.3 ETAPA FINAL 

Os 09 (nove) TRABALHOS classificados na etapa inicial serão 

submetidos a uma nova avaliação por um grupo denominado 

“Comissão Julgadora”, constituída por Profissionais e Professores 

Doutores com notório saber e histórico ilibado livremente escolhidos 

pela ORGANIZAÇÃO. A “Comissão Julgadora”, após reavaliar cada um 

dos trabalhos, com base nos critérios especificados em 7.1 

encaminhará por e-mail à ORGANIZAÇÃO até 10 de fevereiro de 2022 

a classificação final que somente será revelada presencialmente - e 

posteriormente divulgada nas redes sociais - durante o evento MATE 

WORLD 2022, a ser realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2022 

em Gramado/RS. Em caso de empate, caberá ao presidente da 

Comissão Julgadora a decisão do desempate. A “Comissão Julgadora” 

será presidida por um de seus membros, eleito pelos pares. Durante o 

evento MATE WORLD 2022 poderá ser facultado aos finalistas a 

apresentação dos TRABALHOS no formato de exposição/painel 

presencial, sendo os custos para deslocamento, hospedagem e outros 

vinculados de responsabilidade exclusiva do(s) Autor(es) dos 

TRABALHOS. 

 

http://www.mateworld.com.br/
http://www.mateworld.com.br/
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OBSERVAÇÕES QUANTO A AVALIAÇÃO: 

 A “Comissão de Seleção” desobriga-se a determinar 03 (três) 

finalistas por CATEGORIA caso considere que haja menos do 

que 03 (três) trabalhos com qualidade suficiente para 

encaminhamento à “Comissão Julgadora”. 

 Caso a “Comissão de Seleção” não determine pelo menos 03 

(três) TRABALHOS para encaminhamento à “Comissão de 

Julgamento” a CATEGORIA será suspensa e nenhum dos 

TRABALHOS será divulgado como previsto no item 7.2 

 Durante todo o processo de Inscrição, Seleção e Julgamento as 

informações, dados e resultados serão tratados 

confidencialmente pelos envolvidos, respeitando-se a Lei Geral 

de Proteção de Dados e outras normas aplicáveis.  

 

8. DA PREMIAÇÃO 

Os 09 finalistas (03 por CATEGORIA) receberão 01 (uma) unidade do 

livro “BOMBAS DE CHIMARRÃO – Origens, Tradição e Cotidiano – Autor 

Ricardo da Silva Mayer”.  

Serão premiados os vencedores de cada CATEGORIA com: 

o R$ 2.000,00 na CATEGORIA DISSERTAÇÃO Stricto sensu 

o R$ 2.000,00 na CATEGORIA MONOGRAFIA Lato sensu 

o R$ 1.000,00 na CATEGORIA TCC Graduação. 

Os demais 02 finalistas por CATEGORIA receberão Certificado de 

Participação emitido pela ORGANIZAÇÃO em até 90 dias após o 

encerramento do MATE WORLD 2022. 

Os TRABALHOS inscritos e não selecionados para avaliação pela 

“Comissão Julgadora” receberão Declaração de Participação emitido 

pela ORGANIZAÇÃO em até 120 dias após o encerramento do MATE 

WORLD 2022. 
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8.1 DA DIVISÃO DO PRÊMIO PARA TRABALHOS COM MAIS DE 01 

AUTOR 

Os prêmios em dinheiro referenciados no caput deste item são únicos 

e intransferíveis. Nos casos em que o TRABALHO for de autoria de 

mais de um autor caberá aos ganhadores decidirem pela forma de 

divisão do prêmio. Caso não haja consenso entre os ganhadores o 

prêmio será dividido em partes iguais para cada autor. O responsável 

pela inscrição do TRABALHO será o responsável pela comprovação, 

ou não, do consenso bem como apresentação dos canais pertinentes 

para a(s) transferência(s) do prêmio em até 30 dias após a revelação 

dos vencedores por CATEGORIA e sua comunicação por e-mail pela 

ORGANIZAÇÃO.  

Não havendo retorno do(s) autor(es) até 90 dias após a confirmação 

dos vencedores o prêmio em dinheiro referenciados no caput deste 

item será direcionado a entidade filantrópica a escolha da 

ORGANIZAÇÃO. 

 

8.2 DA AUSÊNCIA DE FINALISTAS POR CATEGORIA 

Caso a “Comissão de Seleção” não determine pelo menos 03 (três) 

TRABALHOS para encaminhamento à “Comissão de Julgamento” a 

CATEGORIA será suspensa e o prêmio será revertido à entidade 

filantrópica em até 30 dias após o encerramento do MATE WORLD 

2022, com registro da doação pelas redes sociais e canais digitais a 

ORGANIZAÇÃO.  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 A inscrição do TRABALHO implica na aceitação das normas e 

instruções para o processo de seleção e julgamento, contidas 

neste REGULAMENTO e nos comunicados já emitidos ou que 

vierem a ser tornados públicos.  
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9.2 Ao efetivar a inscrição o(s) autor(es) reconhece(m) a inexistência 

de plágio, assumindo integralmente a autoria do trabalho e 

respondendo por eventuais acusações ou pleitos neste sentido.  

9.3  A coordenação para o Prêmio Mate World - MTfB Ilex 

científico é de responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO, 

não havendo terceiros autorizados a atuarem em seu nome.  

9.4  A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de, segundo a 

oportunidade e conveniência, e a seu juízo, cancelar ou 

modificar, no todo ou em parte, o presente REGULAMENTO, 

sem que tenha ele produzido direito adquirido, salvo na hipótese 

de os trabalhos já terem sido selecionados e classificados.  

9.5  É de responsabilidade dos inscritos ao prêmio acompanhar os 

calendários, comunicados, publicações e avisos relativos ao 

Prêmio Mate World - MTfB Ilex científico no endereço 

eletrônico do evento Mate World 2022 - www.mateworld.com.br. 

9.6  Os direitos autorais dos TRABALHOS inscritos pertencem aos 

respectivos autores, reservando a ORGANIZAÇÃO, a partir do 

momento da inscrição, o direito de registrar e utilizar sua 

imagem, título e resumo do trabalho na mídia impressa, rádio, 

televisão, mídia digital e/ou outros canais de relacionamentos, 

sempre com o objetivo de estimular o espírito de pesquisa, 

desenvolvimento, valorização e parcerias na cadeia produtora do 

Mate Brasileiro, avaliando tendências, aplicando conhecimentos 

e aproximando o setor produtivo e a comunidade científica. 

9.7  Os casos omissos neste REGULAMENTO, na condução da 

Seleção e Julgamento bem como apresentação dos TRABALHOS, 

as apresentações/painéis e os resultados serão resolvidos pela 

ORGANIZAÇÃO. 

 Brasil, 16 de novembro de 2021. 

 A ORGANIZAÇÃO 

https://mateworld.com.br/inscricao-patrocinador/#contato 

http://www.mateworld.com.br/
https://mateworld.com.br/inscricao-patrocinador/#contato

