
 

CHAMADA PRÊMIO ANPUR DE DISSERTAÇÕES E TESES 

 

O Programa de Pós-graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socio-ambiental da 

Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC declara aberta a chamada publica aos egressos do 

PPGPLAN para inscrições para os Prêmios da ANPUR (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional), edição 2021: III Prêmio “Rodrigo Simões” de Tese 

de Doutorado e XII Prêmio Brasileiro “Política e Planejamento Urbano e Regional” de Dissertações 

de Mestrado. 

1. Das inscrições  

1.1 Serão aceitas somente inscrições de Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado defendidas 

entre 30 de novembro de 2018 (data de encerramento das inscrições para a última edição dos 

prêmios) e 30 de novembro de 2020. 

  

1.2 A inscrição é uma iniciativa das/os egressas/os. 

  

1.3 Segundo as regras dos Prêmios (em anexo), cada Programa filiado ou associado deve indicar, no 

máximo, dois trabalhos por categoria (Teses e Dissertações). 

  

2. Da comissão de seleção  

2.1 A coordenação do PPGLAN constituirá uma comissão para ambos os prêmios. A comissão será 

presidida pela coordenação e participarão 2 professoras/es um de cada linha, que avaliarão as 

submissões e indicarão as duas Teses e as duas Dissertações que irão concorrer aos Prêmios. 

  

3. Das solicitações  

3.1 As/os egressas/os interessadas/os devem fazer a inscrição através do envio do arquivo digital 

(PDF) da tese ou da dissertação defendida para os e-mails  mppt.udesc@gmail.com e 

mailto:mppt.udesc@gmail.com


 

galssis@gmail.com. É preciso indicar no “Assunto” do e-mail: “Prêmio ANPUR de Tese” ou “Prêmio 

ANPUR de Dissertação”. 

3.2 No corpo do texto, deverá indicar o nome completo da/o autor/a, da/o orientador/a (e 

eventualmente orientador/a) e o título do trabalho.    

3.3 Anexar a Ata da Defesa com o resultado da avaliação final. 

3.4 O prazo para a inscrição vai até 28 de dezembro de 2020. 

  

4. Resultado  

4.1 O resultado da seleção interna do PPGPLAN sairá até o dia 20 de janeiro de 2021. 

 

5. Disposições finais  

5.1 O processo de seleção promovido pela ANPUR, após o recebimento das teses e dissertações 

enviadas por cada programa de pós-graduação afiliado, pode ser conferido nos editais em anexo. 

5.2 Aproveitamos também para incentivar que todas/os as/os membros da Comunidade 

PPGAU/UFBA inscrevam também seus livros e artigos nos editais do V Prêmio “Ana Clara Torres 

Ribeiro” de Livros e do X Prêmio “Milton Santos” de Artigo. No caso destes dois prêmios, a inscrição 

é feita diretamente pelas/os autoras/es junto à ANPUR, conforme editais em anexo. 

5.3 Os resultados serão homologados no colegiado do PPGLAN 

  

Glaucia de Oliveira Assis 

Coordenadora do Programa  

 

EDITAIS: 

III Prêmio Rodrigo Simões de Teses de Doutorado (2021) 

XII Prêmio Brasileiro Política e Planejamento Urbano e Regional de Dissertacão de Mestrado 

(2021) 

V Prêmio Ana Clara Torres Ribeiro de Livros (2021) 

X Prêmio Milton Santos de Artigo (2021) 
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