
  
 

 

Direção Geral 
 

 
E D I T A L  D G / F A E D  N o 2 6 / 2 0 1 6  

 

O Diretor Geral do Centro de Ciências Humanas e da 

Educação — FAED, da Universidade do Estado de 

Santa Catarina — UDESC, no uso de suas atribuições 

estatutárias e regimentais definidas no Decreto no 

4184 de 06/04/06, Resolução no 044/07 — CONSUNI 

e na Resolução 013/2014 — CONSEPE, baixa o 

presente edital: 

 
 
 

 

1. DA FINALIDADE 

Abrir inscrições para candidaturas ao Prêmio Brasileiro “Política de Planejamento 

Urbano e Regional” de Dissertações de Mestrado (2017), instituído pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional/ANPUR. 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

Poderão ser inscritas dissertações defendidas no âmbito do PPGPLAN nos anos de 

2015 e 2016. 

As inscrições devem ser encaminhadas à Secretaria do PPGPLAN, através de correio 

eletrônico, tendo como anexos em formato PDF uma cópia da dissertação, cópia da 

Ata de defesa e declaração do aluno candidato de que aceita os termos do 

regulamento do referido concurso. 

O pedido de inscrição deverá ser encaminhado pelo orientador ou pela orientadora da 

respectiva dissertação. 

As inscrições poderão ser encaminhadas no período de 01 a 30 de novembro de 2016 

 

 

 



  
 

 

3. DA COMISSÃO JULGADORA 

A Comissão ad hoc formada pelos professores Isa de Oliveira Rocha (Presidente), 

Mariane Alves Dal Santos e Douglas Ladik Antunes escolherá, dentre os trabalhos 

inscritos, um representante de cada linha de pesquisa do PPGPLAN. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Após a seleção interna, que será homologada em Reunião Ordinária do Colegiado do 

PPGPLAN do dia 13 DE DEZEMBRO DE 2016 e divulgada no mesmo dia, a Comissão 

encaminhará os trabalhos selecionados à ANPUR e instruirá os candidatos conforme o 

regulamento do concurso. 

 

5. DOS RECURSOS 

A decisão da comissão será homologada pelo colegiado do PPGPLAN e dela não 

caberão recursos. 

 

 
Florianópolis, 26 de outubro de 2016. 

 

 
 

 
 
 

 
Emerson César de Campos 

Diretor Geral FAED/UDESC 


