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Prêmio ABECIP
de Monografia em

Crédito Imobiliário e Poupança

Abecip abre inscrições para o IV Prêmio de Monografia
Em sua 4ª edição, o Prêmio Abecip de Monografia 2013 premiará os melhores
trabalhos sobre crescimento sustentável do setor e segurança jurídica.
Estão abertas as inscrições para o IV Prêmio Abecip de Monografia em Crédito
Imobiliário e Poupança. O prêmio tem como objetivo incentivar a elaboração de pesquisas
voltadas para o aperfeiçoamento do modelo brasileiro de financiamento imobiliário.
Os candidatos poderão concorrer com suas monografias em duas categorias profissional e universitários - em um dos dois temas: “Crescimento sustentável do crédito
imobiliário: análise de cenário com custo de captação de poupança e de mercado” ou
“Segurança jurídica e custos de transação no crédito imobiliário”.
Na categoria profissional, o primeiro colocado será premiado com a quantia
de R$15.000 e o segundo, com R$ 8.000. Os universitários concorrerão a prêmios de
R$ 10.000 e R$ 5.000, no 1º e 2º lugar, respectivamente.
Além do prêmio, os melhores trabalhos serão editados em livro e publicados
no site da Abecip. Os livros editados serão distribuídos para as bibliotecas das principais
universidades em todo o País.
Os trabalhos podem ser entregues até outubro deste ano.
A cerimônia de premiação ocorrerá em São Paulo, em maio de 2014.
Setor em expansão - As projeções da Associação Brasileira das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança (Abecip) apontam para este ano crescimento de 15% no
volume de financiamento imobiliário concedido com recursos da poupança.
O cenário para 2013 é positivo para o crédito e, portanto, para todo o mercado imobiliário.
Os bancos têm interesse em continuar elevando a oferta de crédito imobiliário, pois as
carteiras habitacionais estão associadas à presença de bons clientes.
Inscrições: até dezembro de 2013.
Entrega dos trabalhos: até março de 2014.
Regulamento, inscrições e mais informações disponíveis no site:

www.premioabecip.org.br
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