
Recife, 4 de maio de 2015. 

À Prof.ª Virgínia Pontual 

Presidente da Associação Nacional de Pós‐Graduação e Pesquisa em Planejamento 

Urbano e Regional – Anpur 

Senhora presidente, 

O Júri do VII Prêmio Milton Santos (2015), instituído pela Diretoria da Anpur 2013-

2015, foi composto pelos seguintes membros: 

Ana Cristina Fernandes (UFPE) - presidente 

Fernanda Sánchez (UFF) 

Francisco Costa (UFPB) 

Geraldo Majela Gaudêncio Faria (UFAL) 

Saint-Clair Cordeiro Trindade Júnior (UFPA) 

Sarah Feldman (USP) 

O Júri recebeu da Diretoria da Anpur 17 artigos, os quais foram avaliados conforme 

os procedimentos anexos a esta carta. Após avaliação, o júri deliberou pela outorga do VII 

Prêmio Milton Santos (2015) ao seguinte trabalho: 

VII Premio Milton Santos 

"Notas sobre o planejamento no período João Goulart", por Fania Fridman, publicado na 

Revista Urbana, v. 6, n. 8, jun. 2014. 

O Júri também atribuiu Menções Honrosas a três artigos: 

"Development regimes, scales and state spatial restructuring: change and continuity in the 

production of urban space in metropolitan Rio de Janeiro, Brazil", por Jeroen Klink, 

publicado no IJURR, v. 37, n. 4, jul. 2013. 

- "Urbanismo na cidade desigual: o Rio de Janeiro e os megaeventos", por Pedro Novais,

publicado na RBEUR, v. 16, n. 1, maio 2014.

- "Aproximação entre teoria e prática urbana: reflexões a partir do pensamento de Henri

Lefebvre", por Geraldo Magela Costa, publicado na Revista da UFMG, v. 20, n. 1, jan./jun.

2013.

Atenciosamente, 

Ana Cristina Fernandes 

Presidente do Júri do VII Prêmio Milton Santos 



Procedimentos adotados no VII Prêmio Milton Santos (2015) 

Chegamos enfim à decisão acerca do VII Prêmio Milton Santos (2015), missão que 

nos foi confiada pela Diretoria da Anpur. Antes de anunciá-la, porém, cabe ressaltar que a 

escolha não foi fácil, dada a qualidade dos trabalhos submetidos neste ano.  Para nos 

orientar, construímos um processo de avaliação em três etapas, com base nos seguintes 

critérios: 

 originalidade, relevância e atualidade da temática;

 qualidade, abrangência e apropriação do marco teórico utilizado;

 procedimentos metodológicos ajustados aos objetivos;

 clareza e consistência destes com os resultados alcançados;

 além de estilo e correção no manejo do idioma escrito.

Tendo estes critérios em mente, os 17 artigos submetidos foram lidos por pelo

menos dois membros do júri, os quais apontaram 9 artigos para passarem à segunda 

etapa do processo. Nesta segunda etapa, os artigos foram lidos por todos os membros do 

júri. 

Da leitura, seguida de discussão por meio de reunião por videoconferência, 

observamos que quatro artigos se destacavam, os quais foram então encaminhados à 

terceira etapa do processo. 

Nesta etapa, ao final de uma segunda videoconferência, refinamos a avaliação, chegando 

à conclusão que a qualidade dos quatro trabalhos exigia a concessão de três menções 

honrosas, além do prêmio. 

Assim, com satisfação, por testemunharmos a excelência da produção científica de 

nossa área, concedemos: 

o VII Prêmio Milton Santos (2015) ao artigo "Notas sobre o planejamento no período

João Goulart", por Fania Fridman; e

Menções Honrosas aos artigos: 

- "Development regimes, scales and state spatial restructuring: change and

continuity in the production of urban space in metropolitan Rio de Janeiro, Brazil",

por Jeroen Klink;

- "Urbanismo na cidade desigual: o Rio de Janeiro e os megaeventos", por Pedro

Novais;

- "Aproximação entre teoria e prática urbana: reflexões a partir do pensamento de

Henri Lefebvre", por Geraldo Magela Costa.

Ao encerrarmos o processo, observamos a originalidade, a densidade teórico-

conceitual e a pesquisa de fundo que os artigos expressam, acreditando que venham a se 

tornar referências na área. 

Finalmente, registramos nossos agradecimentos à Anpur pela confiança em nós 

depositada, desejando que o resultado estimule os autores, e toda nossa comunidade 

acadêmica, em prosseguir contribuindo para a evolução do pensamento em Planejamento 

Urbano e Regional. Dessa forma, não poderia deixar de mencionar (na condição de 

editora da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais) que confiamos que 



premiações como esta estimulem cada vez mais a submissão de artigos de qualidade à 

RBEUR. 

Atenciosamente, 

Ana Cristina Fernandes 

Presidente do Júri do VII Prêmio Milton Santos 

Júri composto pelos seguintes professores: 

Ana Cristina Fernandes (UFPE) - presidente 

Fernanda Sánchez (UFF) 

Francisco Costa (UFPB) 

Geraldo Majela Gaudêncio Faria (UFAL) 

Saint-Clair Cordeiro Trindade Júnior (UFPA) 

Sarah Feldman (USP) 


