
FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL 

DESAFIO DO FUNDO 2021 

para estudantes de Economia 

 

O Departamento da África (AFR), o Departamento da Ásia e Pacífico (APD), o Departamento do 

Oriente Médio e Ásia Central (MCD) e o Instituto de Desenvolvimento de Capacidades (ICD) do 

FMI, em colaboração com o Laboratório de Inovação do FMI (iLab), convide estudantes de 

economia para participar do 2021 Fund Challenge. 

Os alunos atualmente matriculados em um curso de graduação em economia ou disciplina 

relacionada em uma instituição de ensino superior em um país membro sob os departamentos 

AFR, APD ou MCD1 são elegíveis para participar do Desafio do Fundo. Condições a serem 

cumpridas: 

As equipes são compostas por dois alunos de cada instituição de ensino superior2. Para 

participar, os alunos devem se inscrever no site antes de 5 de maio de 2021. Para tanto, devem 

fornecer os dados de contato de um professor que confirmará que está matriculado em uma 

instituição de ensino superior em um país que se enquadre nos departamentos AFR, MCD ou 

APD. 

Todos os membros da equipe devem ter concluído o Curso Online de Diagnóstico 

Macroeconômico CID (MDSx), entre 10 de maio e 30 de junho de 2021. Este curso é oferecido 

aos participantes gratuitamente, mas eles devem se inscrever separadamente no edX. Os alunos 

que desejam receber um certificado deverão adquiri-lo em https://www.edx.org/verified-

certificate . A carga horária prevista para este curso é de seis a oito horas semanais. Os detalhes 

sobre o acesso ao curso e os requisitos técnicos serão comunicados em 7 de maio de 2021. 

As equipes que concluíram o curso on-line obrigatório terão que analisar um novo estudo de caso 

desenvolvido pela CID. Cada equipe fará uma apresentação que a) descreva a situação econômica 

do estudo de caso eb) recomende medidas específicas para resolver as dificuldades identificadas. 

As apresentações podem ser escritas em inglês ou francês e enviadas em qualquer formato (de 

preferência MS PowerPoint). Observe, no entanto, que o curso MDSx e o estudo de caso estarão 

disponíveis apenas em inglês. O procedimento e prazo para envio de apresentações serão 

comunicados no dia 4 de agosto de 2021. 

As equipes finalistas poderão fazer uma apresentação online na reunião anual do FMI em 

outubro de 2021, dando-lhes a oportunidade de encontrar líderes, acadêmicos e representantes 

de organizações da sociedade civil de todo o mundo. Para quaisquer perguntas ou dúvidas, entre 

em contato com IMF-FundChallenge@imf.org  
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