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PRÊMIO CAPES DE TESE - EDIÇÃO 2016 Edital nº 08/2016  

Inscrições até 17/06/2016 - Premia as melhores teses de doutorado defendidas em 
2015 e artigos científicos derivados selecionados em cada uma das 48 áreas do 
conhecimento reconhecidas pela Capes nos cursos de pós-graduação adimplentes e 
reconhecidos no Sistema Nacional de Pós-Graduação. A Fundação Carlos Chagas 
concederá, ainda, prêmio adicional aos vencedores nas áreas de Educação e de Ensino. 

Prêmio Fernão Mendes Pinto (Edição 2016) - Inscrições até 31/07/2016 
A Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) anuncia a abertura de 
candidaturas ao Prémio Fernão Mendes Pinto 2016.  Objetiva  galardoar uma 
dissertação de mestrado ou de doutoramento que contribua para a aproximação das 
Comunidades de Língua Portuguesa, explicitando relações entre comunidades de, 
pelo menos, dois Países. O valor do Premio Fernão Mendes Pinto é de 8.000€ (oito mil 
euros) a atribuir numa parceria conjunta entre a AULP e a CPLP ao autor premiado e 
cuja publicação será da responsabilidade do Instituto Camões. 
 
XXI Prêmio Tesouro Nacional - Inscrições até 12/09/2016 
O Prêmio Tesouro Nacional foi instituído em 1996, como parte das comemorações do 
10º aniversário da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Desde então, a STN promove 
o concurso anualmente, tendo a Escola de Administração Fazendária – ESAF como 
realizadora do evento a Fundação Getúlio Vargas – FGV/RJ como patrocinadora. O 
Prêmio tem a finalidade de estimular a pesquisa na área de Finanças Públicas, 
reconhecendo trabalhos de qualidade técnica e de aplicabilidade na Administração 
Pública. 
 
 

Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento Sustentável Brasil - 2016 - Inscrições 
até 03/10/2016 - O Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento Sustentável tem como 
principais objetivos reconhecer e incentivar os jovens universitários que se propõem a 
pensar a engenharia, arquitetura e agronomia em uma perspectiva sustentável e gerar 
conhecimento sobre o tema, difundindo essas novas ideias junto à comunidade 
acadêmica brasileira e à sociedade em geral. 
 
 

Prêmio Belmiro Siqueira - Inscrições até 31/08/2016 –  
O PRÊMIO "BELMIRO SIQUEIRA" DE ADMINISTRAÇÃO tem por finalidade a 
divulgação e a valorização dos estudos realizados por Administradores e por 
estudantes dos cursos de bacharelado em Administração que contribuam para o 
desenvolvimento da profissão e da ciência da Administração no Brasil. 


