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PRÊMIO ABCR
MELHOR DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
E MELHOR TESE DE DOUTORADO

REGULAMENTO
1) O prêmio será concedido ao autor e ao orientador da melhor Dissertação de
Mestrado e da melhor Tese de Doutorado nas áreas abordadas no CBR&C 2015,
com foco em concessão de rodovias. Os trabalhos já deverão ter sido
apresentados e defendidos perante as bancas julgadoras respectivas e por elas
aprovados entre 1º de setembro de 2013 e 2 de março de 2015.
2) Os trabalhos deverão pertencer a programas de pós-graduação do País,
devidamente cadastrados e reconhecidos pela CAPES, na categoria stricto-sensu.
3) O trabalho deverá ser entregue à ABCR em CD ou pendrive, juntamente com
uma cópia impressa, constituído das seguintes partes integrantes:
• Capa do trabalho (com título, autor, orientador, programa de
pós-graduação);
• Resumo;
• Conclusões;
• Documento em que conste a aprovação do trabalho e a composição da
banca julgadora.
4) A inscrição para concorrer ao prêmio deve ser feita pelo Orientador da
dissertação ou da tese, no período de 1º de dezembro de 2014 até 4 de maio de
2015, mediante o preenchimento da respectiva Ficha de Inscrição – disponível no
site do evento – e entregue à ABCR, junto com a documentação requerida no item
anterior, no seguinte endereço:
Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR
A/C Melhor Dissertação de Mestrado e Melhor Tese de Doutorado
Rua Geraldo Flausino Gomes, 61 - Conjunto 61
04575-060 - SÃO PAULO (SP)
5) O julgamento para a concessão do prêmio será feito por comissão indicada
pela ABCR, não sendo o seu resultado passível de contestação.
6) Ao apresentar seus trabalhos os autores premiados cedem à ABCR o direito de
divulgação, renunciando, portanto, de forma expressa, a qualquer reivindicação de
direito autoral.
7) Os ganhadores receberão o prêmio durante o 9º Congresso Brasileiro de
Rodovias e Concessões – CBR&C 2015, que ocorrerá no período de 14 a 16 de
setembro de 2015, em Brasília. O autor e o orientador de cada trabalho premiado
serão comunicados com antecedência mínima de 15 dias sobre a concessão do
prêmio, ficando a cargo da ABCR as despesas com a passagem aérea e estada
dos autores em Brasília, para receberem o Prêmio.
8) O valor líquido do prêmio para o autor e para o orientador de melhor dissertação
de mestrado é de R$ 6.000,00 (seis mil reais) no total, sendo R$3.000,00 (três mil
reais) para o autor e R$ 3.000,00 (três mil reais) para o orientador.
9) O valor líquido do premio de melhor Tese de Doutorado é de R$ 12.000,00 (doze
mil reais) no total, sendo R$6.000,00 (seis mil reais) para o autor e R$ 6.000,00 (seis
mil reais) para o orientador.
10) Além do prêmio em dinheiro, serão concedidos aos autores e aos orientadores
os correspondentes certificados.
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