
PRÊMIO ABPHE DE TESE E 

 

1. Objetivo: 

A Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econôm

ABPHE de melhor Tese 

2017-2018, com o objetivo de estimular a pesquisa e reconhecer o mérito dos 

melhores trabalhos de história econômica defendidos em programas de Pós

Graduação do Brasil ou no exterior

 

2. Dos critérios de elegibilidade:

Para concorrer ao Prêmio ABPHE de 

da ABPHE e ter apresenta

realizada em Programa de Pós

CAPES, ou no exterior em Instituição igualmente reconhecida 

período de 1º de janeiro de 201

 

3. Das inscrições: 

A inscrição da tese ou dissertação deverá ser realizada pelo próprio autor, constando 

os seguintes documentos:

a) Ficha de inscrição (anexo I);

b) Ata ou documento equivalente 

devida aprovação e a

c) Exemplar da tese ou dissertação em versão PDF

identificação de autoria e orientação

A documentação completa deverá ser digitalizada e encaminhada para o e

abphe1@gmail.com até às 23h59 horas do dia 01 de maio de 201

4. Da comissão julgadora

A comissão de premiação será composta por três professores 

Econômica e sócios da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. 

É vedada a participação de orientadores e

inscritas no presente edital. A comissão será indicada pela Diretor

divulgada no site www.abphe.org.br

 

A comissão indicará a t

critérios de premiação, mas podendo decidir pela concessão de Menção Honrosa para 

tesese dissertações que tenha atingido patamar de excelência merecedor de destaque. 

A comissão de premiação poderá decidir pela não atribuição do Prêmio ABPHE de Tese 

e Dissertação caso nenhum trabalho atinja um patamar de qualidade que justifique a 

sua concessão. 

 

 

EDITALABPHE 01/2017 

PRÊMIO ABPHE DE TESE E DISSERTAÇÃO (2017-2018) 

A Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica institui o Prêmio 

Tese de Doutorado e melhor Dissertação de Mestrado para o biênio 

com o objetivo de estimular a pesquisa e reconhecer o mérito dos 

s de história econômica defendidos em programas de Pós

ou no exterior, entre o período de janeiro de 201

Dos critérios de elegibilidade: 

Para concorrer ao Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação, o candidato precisa 

apresentado uma tese ou dissertação na área de história econômica 

rograma de Pós-Graduação do país, devidamente reconhecido pela 

xterior em Instituição igualmente reconhecida e defendida entre o 

de janeiro de 2016 a 30 de abril de 2018. 

A inscrição da tese ou dissertação deverá ser realizada pelo próprio autor, constando 

os seguintes documentos: 

de inscrição (anexo I); 

ou documento equivalente da defesa da tese ou dissertação, constando sua 

devida aprovação e a data de realização; 

Exemplar da tese ou dissertação em versão PDF em língua portuguesa sem 

identificação de autoria e orientação. 

cumentação completa deverá ser digitalizada e encaminhada para o e

até às 23h59 horas do dia 01 de maio de 2018.  

julgadora: 

A comissão de premiação será composta por três professores da área de História 

Econômica e sócios da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. 

É vedada a participação de orientadores e deco-orientadores das teses e dissertações 

inscritas no presente edital. A comissão será indicada pela Diretor

www.abphe.org.br.  

A comissão indicará a tese e dissertação premiadasem primeiro lugar, respeitando os 

critérios de premiação, mas podendo decidir pela concessão de Menção Honrosa para 

que tenha atingido patamar de excelência merecedor de destaque. 

A comissão de premiação poderá decidir pela não atribuição do Prêmio ABPHE de Tese 

e Dissertação caso nenhum trabalho atinja um patamar de qualidade que justifique a 

ica institui o Prêmio 

de Mestrado para o biênio 

com o objetivo de estimular a pesquisa e reconhecer o mérito dos 

s de história econômica defendidos em programas de Pós-

, entre o período de janeiro de 2016aabril de 2018. 

, o candidato precisa ser sócio 

uma tese ou dissertação na área de história econômica 

, devidamente reconhecido pela 

e defendida entre o 

A inscrição da tese ou dissertação deverá ser realizada pelo próprio autor, constando 

da defesa da tese ou dissertação, constando sua 

em língua portuguesa sem 

cumentação completa deverá ser digitalizada e encaminhada para o e-mail 

da área de História 

Econômica e sócios da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. 

orientadores das teses e dissertações 

inscritas no presente edital. A comissão será indicada pela Diretoria da ABPHE e 

em primeiro lugar, respeitando os 

critérios de premiação, mas podendo decidir pela concessão de Menção Honrosa para 

que tenha atingido patamar de excelência merecedor de destaque. 

A comissão de premiação poderá decidir pela não atribuição do Prêmio ABPHE de Tese 

e Dissertação caso nenhum trabalho atinja um patamar de qualidade que justifique a 



5. Da premiação: 

O prêmio ABPHE de Tese e Dissertação consiste em: 

a) Certificado de premiação para os autores e orientadores da tese e dissertação 

premiadas ou destacadas com Menção Honrosa; e,  

b) Apoio financeiro e intermediação institucional para a publicação da tese e 

dissertação premiadas em 1º lugar.  

 

A entrega do prêmio será realizada no VII Encontro de Pós-Graduação em História 

Econômica e V Conferência Internacional de História de Empresas a ser realizado 

na USP – Ribeirão Preto entre os dias 10 e 11 de julho de 2018. 

 

 

Niterói, 29 de agosto de 2017. 

Diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (2017-2019) 

  



ANEXO I 

 

Informações do autor/candidato 

Nome completo: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

Bairro: _____________________________________________________________________ 

Cidade: __________________________________ UF: _____ CEP: _______________________ 

CPF: _______________________________ Telefone residencial: (_____) ________________ 

Celular: (_____) ________________ E-mail: 

__________________________________________ Endereço do Currículo Lattes: 

_____________________________________________________ 

Informações da tese ou dissertação 

Tese (      )     Dissertação (      ) 

Título: _____________________________________________________-

___________________ 

Programa de Pós-Graduação: _____________________________________________________ 

Orientador: ___________________________________________________________________ 

Data da defesa: ________________________________________________________________ 

Membros da banca: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Niterói, _____ de _______________ de 201__. 

 ______________________________________  

(Assinatura do autor/candidato) 

 


