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Resolução PPGRI/UnB nº 01/2013

Institui o Prêmio de Melhor Tese de Doutorado e        
Melhor Dissertação de Mestrado do Programa de      
Pós-Graduação em Relações Internacionais.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade          
de Brasília, doravante mencionado como PPGRI/UnB, no uso de suas atribuições          
regimentais, em sua 47a reunião,  realizada no dia 11 de dezembro de 2013.

Resolve:

Instituir o Prêmio de Melhor Tese de Doutorado e de Melhor Dissertação de
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da
Universidade de Brasília, de acordo com as seguintes disposições:

Artigo 1o. O Prêmio será atribuído às duas melhores teses de doutorado e às duas              
melhores dissertações de doutorado defendidas no Programa de Pós-Graduação em         
Relações Internacionais no ano imediatamente anterior.

§ Único. O Prêmio é constituído por diploma de mérito.

Artigo 2o. Os trabalhos premiados serão escolhidos por Comissão Julgadora formada por           
pelo menos três docentes, dos quais pelo menos um não vinculado ao PPGRI;

§ 1o. A Comissão Julgadora elaborará parecer circunstanciado no qual se indicará o            
primeiro e o segundo colocado para cada uma das categorias;

§ 2o.  A Comissão Julgadora será nomeada por ato da Coordenação do PPGRI;

§ 3o. O parecer da Comissão Julgadora será apreciado pelo Colegiado do PPPGRI,            
que atribuirá o Prêmio.
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§ 4o. Os trabalhos premiados nas duas modalidades serão os candidatos do PPGRI            
aos prêmios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, da             
Associação Brasileira de Relações Internacionais - ABRI, da Associação Nacional de          
Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais - ANPOCS e outros.

Artigo 3o. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação na página eletrônica do               
Instituto de Relações Internacionais, revogadas quaisquer disposições em contrário.

Publicada em 11 de dezembro de 2013.
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