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PRÊMIOS 
 
Prêmio Innovare - O objetivo do Prêmio Innovare é identificar, premiar e disseminar práticas 
inovadoras realizadas por magistrados, membros do Ministério Público estadual e federal, 
defensores públicos e advogados públicos e privados de todo Brasil, que estejam aumentando 
a qualidade da prestação jurisdicional e contribuindo com a modernização da Justiça 
Brasileira. As práticas identificadas demonstram o rico e diversificado trabalho que vem 
sendo realizado e o acervo é disponibilizado no Banco de Práticas deste portal, podendo ser 
consultado gratuitamente por todos os interessados. Inscrições até 12/05/2016 
 
 
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. 
 
Prêmio Ciser de Inovação Tecnológica - Inscrições até 31/05/2016 - objetivo de identificar e 
reconhecer jovens talentos e aproximar o meio acadêmico do mercado. Essa iniciativa, 
pioneira no Brasil, alia a troca de experiências ao incentivo à pesquisa, inovação e 
criatividade, e já recebeu inscrições de acadêmicos de todo o país. O concurso é voltado a 
estudantes de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado (categoria Ensino 
Superior) ou de cursos técnicos (categoria Ensino Técnico). Nesta 5ª edição. Serão 
distribuídos R$ 36.000,00 mil reais entre os ganhadores. 
 


