VII Prêmio Milton Santos (2015)
Prazos
15/12/14

Inicio das Inscrições com o envio dos documentos solicitados

02/03/15

Prazo final de envio dos artigos

04/05/15

Divulgação do resultado final na página da ANPUR a partir das 18 h

Procedimentos
‐ Os documentos devem ser enviados para
VII PRÊMIO MILTON SANTOS (ANPUR)
Secretaria da ANPUR
Programa de Pós‐Graduação em Desenvolvimento Urbano,
Avenida dos Reitores s/n°, Centro de Artes e Comunicações‐UFPE,
Cidade Universitária, Recife‐PE, CEP 50.741‐530.
Fone: (81) 2126‐8311 / Fax: (81) 2126‐8772

Documentos
‐ 6 (seis) cópias ou exemplares da publicação
‐ Declaração de total aceitação, assinada pelo(s) candidato(s) dos termos desse Edital.
Edital
A Associação Nacional de Pós‐Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e
Regional ‐ ANPUR ‐ promoverá o concurso para o VII Prêmio "Milton Santos", na
categoria de Artigo. O prazo de inscrição terá início em 15 de dezembro de 2014 e as
inscrições estarão abertas até 02 de março de 2015. Os textos concorrentes devem
ser apresentados em língua portuguesa, inglesa, espanhola e francesa. Serão aceitas
somente inscrições de Artigos publicados em primeira edição no período entre 04 de
março de 2013 (data de encerramento das inscrições para o VI Prêmio Milton Santos
de Artigos) e 02 de março de 2015 (data de encerramento das inscrições para este VII
Prêmio). Os Artigos devem ser apresentados em sua versão publicada; devendo ser
enviado o periódico em que se encontram. Os interessados deverão enviar os 6 (seis)
exemplares do trabalho concorrente para a Secretaria da ANPUR, sediada no Programa
de Pós‐Graduação em Desenvolvimento Urbano, sito na Avenida dos Reitores s/n°,

Centro de Artes e Comunicações‐UFPE, Cidade Universitária, Recife‐PE, CEP 50.741‐
530, que os encaminhará ao júri de 6 (seis) membros. O júri examinará os trabalhos e
indicará os contemplados até 04 de maio de 2015, data em que será dada ampla
divulgação aos resultados. Os Artigos enviados não serão devolvidos no final do
concurso. A entrega do Prêmio será feita durante o XVI Encontro Nacional da ANPUR,
em maio de 2015, na cidade de Belo Horizonte, em data e local que serão também
divulgados.
Recife, 03 de dezembro de 2014
Virgínia Pontual ‐ Presidente da ANPUR

