
Edital PPGPlan-UDESC de Seleção Interna para os Prêmios Anpur 2023 
 
 Em conformidade com os critérios e prazos do Prêmio ANPUR, promovido pela 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional 
(http://anpur.org.br/eventos-e-premios/premiacoes/), divulgamos este Edital para seleção 
interna das candidaturas. 
 
1 MODALIDADES 
 
1.1 XI PRÊMIO "MILTON SANTOS", na categoria ARTIGO PUBLICADO EM 
PERÍODICO 
 

1.1.1 Critérios 
a) Os textos concorrentes devem ser apresentados em língua portuguesa, inglesa, 

espanhola ou francesa; 
b) Poderão inscrever trabalhos e concorrer ao prêmio: docentes, pesquisadores, 

profissionais e estudantes de qualquer nacionalidade vinculados ao PPGPlan; 
c) Nenhum autor poderá ter mais de um trabalho inscrito, ainda que em coautoria;  
d) Serão aceitas somente inscrições de artigos publicados em primeira edição no período 

entre 23 de janeiro de 2021 (data de encerramento das inscrições para o IX Prêmio) e 
12 de dezembro de 2022;  

e) Serão aceitos artigos publicados em versão impressa e em versão digital, ambas com 
comprovação dos respectivos ISSN e Conselho Editorial do periódico.  

 
1.1.2 Documentação a ser enviada 
a) Arquivo em PDF do artigo publicado 

 
1.2 VI PRÊMIO “ANA CLARA TORRES RIBEIRO”, na categoria LIVRO 
 

1.2.1 Critérios 
a) Os textos concorrentes devem ser apresentados em língua portuguesa, inglesa, 

espanhola ou francesa; 
b) Poderão inscrever trabalhos e concorrer ao prêmio: docentes, pesquisadores, 

profissionais e estudantes de qualquer nacionalidade vinculados ao PPGPlan; 
c) Nenhum autor poderá ter mais de um trabalho inscrito, ainda que em coautoria; 
d) Serão aceitas somente inscrições de livros publicados em primeira edição nos anos de 

2021 e 2022; 
e) Serão aceitos livros publicados em versão digital e em versão impressa, ambos com 

comprovação dos respectivos ISBNs e publicados por editora com Conselho Editorial;  
f) Não serão aceitos livros organizados ou coletâneas.  

 
1.2.2 Documentação a ser enviada 
a) Arquivo em PDF do Livro publicado. 

 
 
 



1.3 IV PRÊMIO “RODRIGO SIMÕES” na categoria TESE DE DOUTORADO 
 

1.3.1 Critérios 
a) Os trabalhos concorrentes devem ser apresentados em língua portuguesa; 
b) Serão aceitas somente inscrições de Teses de Doutorado defendidas no período 

entre 30 de novembro de 2020 (data de encerramento das inscrições para o III 
Prêmio) e 30 de novembro de 2022. 

c) O envio das candidaturas deve ser feito exclusivamente pelos professores 
orientadores, com ciência do orientando; 

d) Não há limite de candidaturas por professor orientador. 

 
1.3.2 Documentação a ser enviada 
a) Arquivo em PDF da tese defendida (versão encaminhada para a biblioteca); 
b) Arquivo em PDF da Ata de Defesa. 
 

 
1.4 XIII PRÊMIO BRASILEIRO “POLÍTICA E PLANEJAMENTO URBANO E 

REGIONAL” DE DISSERTAÇÕES DE MESTRADO. 
 

1.4.1 Critérios 
a) Os trabalhos concorrentes devem ser apresentados em língua portuguesa; 
b) Serão aceitas somente inscrições de Dissertações de Mestrado defendidas no 

período entre 30 de novembro de 2020 (data de encerramento das inscrições para o 
III Prêmio) e 30 de novembro de 2022; 

c) O envio das candidaturas deve ser feito exclusivamente pelos professores 
orientadores, com ciência do orientando; 

d) Não há limite de candidaturas por professor orientador. 

 
1.4.2 Documentação a ser enviada 
a) Arquivo em PDF da dissertação defendida (versão encaminhada para a biblioteca); 
b) Arquivo em PDF da Ata de Defesa. 

 
 

1.5 I PRÊMIO ANPUR DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 
 

1.5.1 Critérios 
a) Os trabalhos concorrentes devem ser apresentados em língua portuguesa; 
b) Serão aceitas somente inscrições de projetos, programas ou atividades de Extensão 

Universitária efetivamente realizadas nos anos de 2021 e 2022; 
c)  O coordenador projeto/programa/atividade deve necessariamente ser docente 

vinculado ao PPGPlan. 
 
 

 



1.5.2 Documentação a ser enviada 
a) Um texto de apresentação do projeto/programa/atividade com no máximo 5 páginas 

em formato PDF. Sendo: páginas A4, com margens de 2,5cm; texto em Calibri 11 com 
espaço 1,5. O material apresentado deverá explicitar: 1. Componentes da equipe do 
projeto/programa/atividade de Extensão Universitária, com indicação da coordenação; 
2. Público-alvo; 3. Fonte(s) de financiamento; 4. Relevância; 5. Tempo de execução; 
6. Vinculo com o Programa de Pós-graduação filiado; 7. Produtos. 

b) Número SGPe do processo de aprovação da ação no âmbito da UDESC. 
 
 
2 FORMA DE ENVIO 
 

a) O envio deve ser feito para o e-mail da Coordenação do PPGPLAN 
<ppgplan.faed@udesc.br> com o Assunto: “Prêmio Anpur – Modalidade 
xxxxxxx – Nome do candidato”  

 

3 CRONOGRAMA 
 

Divulgação do Edital Interno 30/11/2022 
Prazo para envio das candidaturas 12/12/2022 
Divulgação do Resultado do Edital 
Interno pela Comissão de Seleção 

15/12/2022 

Prazo final para a Coordenação enviar 
os selecionados internos para a 
ANPUR 

20/01/2023 

Divulgação dos Resultados Finais pela 
ANPUR 

05/05/2023 

 

 

Florianópolis, 30 de novembro de 2022. 


