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São Paulo, 29 de abril de 2021 

 

Ao Presidente da ANPUR 

Prof. Márcio Moraes Valença 

 

 

Prezado Professor,  

 

Em cumprimento ao que determina o Edital para XII Prêmio Brasileiro Política e Planejamento 

Urbano e Regional de Dissertações de Mestrado (2021), encaminho o resultado final do Prêmio 

conforme deliberação do Júri em reunião realizada no dia de hoje: 

 

Dissertação Vencedora 

TÍTULO: A ilusão da igualdade, natureza, justiça ambiental e racismo em Belém 

AUTOR: Thales Barroso Miranda 

ORIENTADORA: Ana Claudia Duarte Cardoso 

PROGRAMA/INSTITUIÇÃO: Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo / UFPA 

 

Menções Honrosas  

TÍTULO: Entre a várzea e terra firme - estudo de espaços de assentamentos tradicionais urbanos 

rurais na região do Baixo Tocantins 

AUTORA: Kamila Diniz Oliveira 

ORIENTADORA: Ana Claudia Duarte Cardoso 

PROGRAMA/INSTITUIÇÃO: Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo / UFPA 

 

TÍTULO: Ocupação Solano Trindade. O espaço comum e o trabalho coletivo: das práticas concretas a 

uma agenda atualizada para a Reforma Urbana 

AUTORA: Fernanda Petrus do Prado Silva 

ORIENTADORA: Luciana da Silva Andrade / (co-orient.) Luciana Corrêa do Lago 

PROGRAMA/INSTITUIÇÃO: Programa de Pós-Graduação em Urbanismo - PROURB / UFRJ 

 

TÍTULO: Políticas públicas de manejo de águas pluviais em Belo Horizonte: novos caminhos em meio 

a velhas práticas 

AUTORA: Cristiane Borda Pinheiro 

ORIENTADOR: Roberto Eustáquio dos Santos 

PROGRAMA/INSTITUIÇÃO: Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo - NPGAU / UFMG 
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TÍTULO: Por práticas emancipatórias no planejamento urbano: análise das dinâmicas sócio-espaciais 

e pesquisa-ação no Alto das Antenas 

AUTORA: Daniele Nunes de Britto Marangoni 

ORIENTADORA: Ana Paula Baltazar 

PROGRAMA/INSTITUIÇÃO: Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo - NPGAU / UFMG 

 

Sobre o processo de avaliação, inicialmente foi definido que nenhum dos membros do Júri avaliaria 

dissertações do Programa de Pós-graduação do qual é membro. Definido esse critério, o processo 

de escolha da dissertação premiada e das menções honrosas foi feito em três etapas, realizadas em 

duas reuniões. As dissertações foram dividas pelos membros do júri na etapa 1, levando à seleção 

de 11 dissertações. Na segunda etapa, todos os membros do júri avaliaram as dissertações, com 

exceção daquelas de seu próprio programa. Foram selecionadas cinco (5) dissertações para a última 

etapa. A profa. Rita Velloso se absteve de votar nas dissertações de seu programa nessa etapa. 

Dentre as cinco dissertações, uma foi selecionada como vencedora e as demais, devido à 

excepcional qualidade do conjunto, receberam menções honrosas. 

 

A escolha da dissertação premiada “A ilusão da igualdade, natureza, justiça ambiental e racismo em 

Belém” se deu em função da relevância da temática abordada, do robusto arcabouço teórico-

metodológico, da excelente qualidade final do texto e pela relevância multidimensional de suas 

conclusões. 

 

A escolha da dissertação indicada para menção honrosa “Ocupação Solano Trindade. O espaço 

comum e o trabalho coletivo: das práticas concretas a uma agenda atualizada para a Reforma 

Urbana” se deu em função da originalidade, da metodologia adotada na pesquisa e da relevância 

das conclusões. 

 

A escolha da dissertação indicada para menção honrosa “Entre a várzea e terra firme - estudo de 

espaços de assentamentos tradicionais urbanos rurais na região do Baixo Tocantins” se deu em 

função da relevância temática, da originalidade e da qualidade final do texto. 

 

A escolha da dissertação indicada para menção honrosa “Por práticas emancipatórias no 

planejamento urbano: análise das dinâmicas sócio-espaciais e pesquisa-ação no Alto das Antenas” 

se deu pela originalidade metodológica e pela qualidade final do texto. 

 

A escolha da dissertação indicada para menção honrosa “Políticas públicas de manejo de águas 

pluviais em Belo Horizonte: novos caminhos em meio a velhas práticas” se deu pela relevância 

temática, pela robustez das análises e pela relevância das conclusões. 
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Diante da difícil tarefa de selecionar as dissertações, o júri destacou a qualidade de todos os 

trabalhos encaminhados para o prêmio pelos programas associados à ANPUR, reforçando a solidez 

da pesquisa na área de Planejamento Urbano e Regional. 

Atenciosamente, 

 

Carolina Pescatori Candido da Silva 

Presidente do Júri do XII Prêmio Brasileiro Política e Planejamento Urbano e Regional de Dissertações de 

Mestrado 

Diretora da ANPUR 

PPG-FAU-UnB 

 

Júri do Prêmio  

Beatriz Tamaso Mioto (UFABC/IE-Unicamp) 

Carolina Pescatori Candido da Silva (PPG-FAU/UnB) 

Daniel Sanfelici (PPGGeo-UFF) 

Danilo Volochko  (UFPR - ME )(1ª fase) 

Fabrício Leal de Oliveira (IPPUR-UFRJ) 

Fernando Cézar de Macedo (PPGDE/IE-Unicamp) (1ª fase) 

José Carlos Huapaya Espinoza (PPGAU-UFBA) 

 Larissa da Silva Ferreira Alves (Plandites/UERN )(1ª fase) 

Luciana Royer (PPGAU-FAUUSP) 

Pedro Araújo Pietrafesa (Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial - PUC-GO) 

Pedro Dultra Britto (Programa de Pós Graduação Projeto e Cidade - FAV-UFG) 

Rita de Cássia Lucena Velloso (NPGAU-EA-UFMG) 

Simaia do Socorro Sales das Mercês (NAEA-UFPA) 

Simone Aparecida Polli (PPGPGP – UTFPR) 

 


