
IX Prêmio Brasileiro “Política e Planejamento Urbano e Regional” 

 

Observações: 

1. As indicações devem ser feitas pelos programas onde os trabalhos foram defendidos 

e devem vir acompanhadas dos documentos solicitados (ver Documentos abaixo); 

2. Um e-mail com os dados solicitados abaixo, acompanhado da documentação 

solicitada substitui a ficha de inscrição (ver Procedimentos abaixo). 

  

Prazos  

15/12/14              Inicio das Inscrições via email para anpur@anpur.org.br 

06/02/15              Prazo final de indicação pelos programas e centros de teses e 

dissertações e envio dos arquivos digitais em pdf para o emailanpur@anpur.org.br 

09/03/15              Divulgação dos resultados da primeira fase 

10/03/15              Prazo para interposição de recursos 

13/03/15              Divulgação das solicitações de recurso 

16/03/15              Prazo final para envio, pelos candidatos selecionados para a segunda 

fase,  dos exemplares via Sedex com aviso de recebimento 

08/05/15              Divulgação dos resultados finais na página da ANPUR a partir das 18 h 

  

Procedimentos 

-        Cada Programa filiado ou associado deve indicar, no máximo, dois trabalhos por 

categoria (teses e dissertações).  Aconselha-se que cada Programa constitua uma 

Comissão ad hoc para selecionar os melhores trabalhos para cada categoria. 

-        Os documentos devem ser enviados em formato .pdf para o 

Email:  anpur@anpur.org.br 

As seguintes informações deverão constar do email 

-        assunto: Tese ou Dissertação (conforme a categoria em que se fizer a inscrição) 

-        no corpo da mensagem do email deverá constar 

a) nome do autor 

b) instituição 

c) grau - doutorado ou mestrado 

-        os documentos solicitados deverão ser anexados em formato pdf 



  

Enviar as teses e dissertaçõesselecionadas para a 2ª Fase para: 

IX PREMIO ANPUR DE TESES E DISSERTAÇÕES 

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 

1ª Fase 

- Cópia digital em formato pdf de cada trabalho indicado. 

- Ata de defesa. 

- Declaração de total aceitação, assinada pelo candidato dos termos deste Edital. 

2ª Fase 

- 5 exemplares impressos de cada trabalho selecionado 

  

EDITAL DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 
Prêmio Brasileiro Política e Planejamento Urbano e Regional 

  
A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 

Regional – ANPUR – promoverá o concurso para o IX Prêmio Brasileiro “Política e 

Planejamento Urbano e Regional”, nas categorias de Tese de Doutorado e Dissertação 

de Mestrado, de acordo com Regulamento submetido a Assembleia Geral de 08 de 

novembro de 2012. O prazo de inscrição terá início em 15 de dezembro de 2014 e as 

inscrições estarão abertas até 06 de fevereiro de 2015. Os trabalhos concorrentes 

devem ser apresentados em língua portuguesa. Serão aceitas somente inscrições de 

Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado defendidas no período entre 25 de 

fevereiro de 2013 (data de encerramento das inscrições para o VIII Prêmio) e 06 de 

fevereiro de 2015 (data de encerramento das inscrições para este IX Prêmio). O 

concurso será realizado em duas fases: na primeira fase, o júri analisará versões 

digitais (em formato pdf) das Teses e Dissertações inscritas pelos Programas de Pós-

graduação via internet, e selecionará os melhores trabalhos (até 8 (oito) em cada 



categoria), divulgando o resultado dessa primeira fase até 09 de março de 2015. Os 

(as) autores (as) cujos trabalhos tenham sido selecionados na primeira fase devem 

enviar até o dia 16 de março de 2015, 5 (cinco) versões impressas pelo correio postal 

(Sedex com aviso de recebimento) que servirão de base para a avaliação final. As 

5(cinco) versões impressas devem ser enviadas à Secretaria da ANPUR, sediada no 

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, que os encaminhará aos respectivos membros do júri.  

Os dois júris examinarão os respectivos trabalhos e indicarão os contemplados. No dia 

08 de maio de 2015 serão divulgados os resultados finais. As dissertações e teses 

enviadas não serão devolvidas ao final do concurso. A entrega dos prêmios será feita 

durante o XVI Encontro Nacional da ANPUR, em maio de 2015, na cidade de Belo 

Horizonte, em data e local que a serem oportunamente divulgados. 

Recife, 03 de dezembro de 2014 

Virgínia Pontual 

Presidente da ANPUR 
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