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Regulamento
1. Com o objetivo de estimular a
produção do conhecimento em História
da Terra e do Território nos Países de
Língua Portuguesa, os núcleos de
pesquisa e programas de pós-graduação
em história elencados abaixo promovem, bienalmente, um concurso interna
cional para a atribuição do Prêmio
Império — Terra & Território, conforme o presente regulamento.
2. O Prêmio Império — Terra & Território está organizado em duas cate
gorias — Doutorado e Mestrado, e visa
galardoar a melhor tese de doutorado e
a melhor dissertação de mestrado
defendidas em universidades dos países
de língua portuguesa sobre temáticas
relacionadas com à história da agricultura, das sociedades rurais, da organização
e da representação do território.
Admitem-se a concurso trabalhos sobre
qualquer dos territórios que em algum
momento fizeram parte do Império
português (incluindo Portugal), devendo
focar-se principalmente no período
anterior à sua transformação em nações
independentes.
3. Os trabalhos concorrentes deverão
ser inéditos e, em caso de defesas
de programas de pós-graduação
(mestrado ou doutorado), terem sido
ocorridas até dois anos anteriores a
cada edição do prêmio.
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4. Toda documentação necessária
para a inscrição, detalhada no item 5,

deverá ser encaminhada por via digital
para o e-mail premio.imperio@redeproprietas.com, exclusivamente no formato
PDF. No título dos arquivos deverá
constar o nome do candidato e o tipo
de documento anexado (exemplo:
candidato_tese; ou candidato_inscricao;
ou candidato_carta).
5. São documentos necessários para
a inscrição no concurso:
a. Arquivo digital do trabalho
concorrente;
b. Ficha de identificação do(a)
candidato(a), em anexo, digitalizada,
que deve seguir devidamente
assinada, conforme modelo disponível no endereço eletrônico www.
proprietas.com.br;
c. Carta de apresentação da
candidatura, assinada pelo(a)
candidato(a), com o máximo de uma
página, na qual demonstre a
contribuição do seu trabalho para
o progresso do conhecimento
nas áreas temáticas cobertas pelo
prêmio.
6. A não apresentação de quaisquer
dos documentos exigidos levará ao
indeferimento da inscrição solicitada.
7. Os elementos referidos no ponto
anterior deverão ser enviados para a
Secretaria do Concurso, dentro do
prazo fixado no Edital publicado para
cada edição.
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8. O julgamento dos trabalhos
admitidos a concurso em cada uma
das duas categorias (Doutorado e
Mestrado) competirá a uma Banca
Examinadora, designada pela Comissão
Científica do Prêmio, e reger-se-á
pelos seguintes critérios: relevância do
trabalho e ineditismo da abordagem
do tema; diálogo com a produção
acadêmica sobre o tema; contribuição
do estudo para a divulgação das
fontes; e coerência, organização e
apresentação do texto.

Calendário

9. A deliberação do júri será tomada
por maioria e lavrada em ata, não
podendo nenhum dos seus membros
participar na avaliação de trabalhos
por si dirigidos ou defendidos na sua
universidade.

Publicação por editora
até final de 2015

10. O júri publicitará apenas os nomes
dos autores e os títulos dos trabalhos
classificados em primeiro lugar, quer
na categoria Doutorado quer na
categoria Mestrado, reservando-se o
direito de não atribuir qualquer um
dos prêmios, no caso de não haver
trabalhos com a qualidade suficiente.
11. O prêmio devido ao trabalho
classificado em primeiro lugar em
cada uma das categorias consistirá na
sua publicação em forma de livro,
podendo o júri aconselhar a sua revisão
prévia.
12. O vencedor do Prêmio Império,
a fim de fazer jus ao prêmio, deverá
obrigatoriamente ceder os direitos
patrimoniais de autor para fins comerciais e não comerciais, com exclusividade pelo período de cinco anos da
concessão do prêmio, e em caráter não
exclusivo pelo tempo de duração dos
direitos patrimoniais de autor.
13. Caberá exclusivamente à comissão
organizadora decidir sobre a editora
que publicará o(s) melhor(es)
trabalho(s).
14. Em caso de recurso da decisão
final do júri, este será avaliado pelas
comissões responsáveis.
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15. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão
Científica do Prêmio.

Data limite para entrega
das candidaturas
31 de março, 2014
Divulgação pública dos resultados
1º de agosto, 2014
Entrega (pelos autores vencedores)
dos trabalhos revistos e prontos
para publicação
19 de dezembro, 2014

Comissão Organizadora
Márcia Maria Menendes Motta
Presidente da Comissão
Pós-graduação em História / Universidade Federal Fluminense (UFF)
Hal Langfur
Associate Professor / Department of
History / University of New York at
Buffalo
Helen Osório
Pós-graduação em História /
Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS)
Iris Kantor
Pós-graduação em História /
Universidade de São Paulo (USP)
José Vicente Serrão
Departamento de História / Instituto
Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)
Junia Furtado
Pós-graduação em História / Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Margarida Sobral Neto
Departamento de História /
Universidade de Coimbra
Marina Monteiro Machado
Professora / Escola Superior de Ciências
Sociais — Fundação Getúlio Vargas
(FGV/RJ)
Paulo Pinheiro Machado
Pós-graduação em História /
Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)
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Comissão Científica
Antonio Carlos Jucá Sampaio
Professor Associado / Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Hal Langfur
Associate Professor / Dept. of History
/ University of New York at Buffalo

Núcleos de pesquisa
Rede Proprietas
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Iris Kantor
Professora Associada / História Ibérica
/ Universidade de São Paulo (USP)

Companhia das Índias — Núcleo
de História Ibérica e Colonial
na Época Moderna
Universidade Federal Fluminense (UFF)

José Vicente Serrão
Professor Associado / História Moderna
/ Instituto Universitário de Lisboa
(ISCTE-IUL)

Núcleo de História Rural
Universidade Federal Fluminense (UFF)
/ Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC)

Luciano Raposo
Professor Associado / História /
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Laboratório de Estudos de Cartografia
Histórica (LECH)
Universidade de São Paulo (USP)

Márcia Maria Menendes Motta
Professora Associada / História Moderna
e Contemporânea / Universidade Federal
Fluminense (UFF)

Apoio

Margarida Sobral Neto
Departamento de História / Universidade
de Coimbra
Marina Monteiro Machado
Professora / Escola Superior de Ciências
Sociais — Fundação Getúlio Vargas
(FGV/RJ)
Vania Lousada Moreira
Professora Associada / História / Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ)

Instituições brasileiras
Programa de Pós-graduação em História
Social / Universidade de São Paulo
(PPGHS/USP)
Programa de Pós-graduação em História
/ Universidade Federal de Minas Gerais
(PPGH/UFMG)
Programa de Pós-graduação em História
/ Universidade Federal de Santa Catarina
(PPGH/UFSC)
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Programa de Pós-Graduação em
História / Universidade Federal
Fluminense (PPGH/UFF)

Programa de Pós graduação em História
/ Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (PPGH/UFRGS)

Fundação Carlos Chagas Filho de
Amparo à Pesquisa no Estado do Rio
de Janeiro (Faperj)

Rede Proprietas
www.proprietas.com.br

