ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CLIMATOLOGIA - ABClima
EDITAL Nº 01/2021
1º CONCURSO DE MELHOR DISSERTAÇÃO DE MESTRADO E TESE DE DOUTORADO EM
CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA
PRÊMIO "PROFESSOR CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO MONTEIRO"

A Diretoria da Associação Brasileira de Climatologia – ABClima (Gestão 2018 - 2021)
em parceria com a Comissão Organizadora do XIV Simpósio Brasileiro de Climatologia
Geográfica (XIV SBCG), torna público as normas de regulamento do 1º Concurso de
melhor Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado em Climatologia Geográfica. O
concurso recebe o nome do Professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro como mais
uma forma de homenagem a esse eminente geógrafo brasileiro que, ao longo de sua
trajetória profissional contribuiu com o fortalecimento da ciência geográfica brasileira,
em especial, na construção de matrizes teóricas e metodológicas em climatologia
geográfica.
1. OBJETIVO:
Difundir a pesquisa em climatologia geográfica no Brasil junto à comunidade científica
e a sociedade, através do reconhecimento de mérito dos melhores trabalhos desenvolvidos
nos Programas de Pós-graduação em Geografia e de áreas correlatas no país.
2. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE:
Os requisitos apresentados a seguir são válidos para a presente chamada e o atendimento
aos mesmos é considerado imprescindível para a participação no concurso:
i.

Dissertação ou Tese elaborada na área da climatologia geográfica;

ii.

Dissertação ou Tese concluída e defendida em Programa de Pós-Graduação
(Acadêmico ou Profissional) em Geografia ou áreas correlatas, devidamente
reconhecido pela CAPES entre o período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020;

iii.

Será permitida somente uma indicação de dissertação e uma indicação de tese por
Programa;

iv.

Carta de indicação do trabalho emitida pelo orientador.

3. DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas pelo orientador da pesquisa. Para
cada indicação de trabalho é necessário o envio dos seguintes documentos:
i.

Ficha de inscrição (Anexo I);

ii.

Carta de indicação emitida pelo orientador da pesquisa;

iii.

Ata ou documento equivalente da defesa da tese e dissertação, constando sua
devida aprovação e a data de realização;

iv.

Cópia da tese ou dissertação em formato PDF.

Os documentos deverão ser encaminhados na sequência apresentada em formato PDF
para o e-mail premiomonteiro@gmail.com até às 23h59 do dia 16 de abril de 2021,
horário de Brasília. No assunto do e-mail inserir: INSCRIÇÃO_PRÊMIO MONTEIRO.
4. DA COMISSÃO JULGADORA:
A comissão avaliadora do concurso será composta por professores indicados pela
Diretoria da ABClima (Gestão 2018 - 2021). Será vedada a participação de orientadores
e coorientadores das teses e dissertações inscritas no presente edital como membros da
comissão avaliadora.
A comissão avaliadora indicará a tese e a dissertação premiadas em primeiro lugar,
respeitando os critérios de avaliação, mas podendo decidir pela concessão de Menção
Honrosa para tese e dissertação que tenha atingido patamar de excelência merecedor de
destaque. A comissão também poderá decidir pela não atribuição do Prêmio caso nenhum
trabalho atinja um patamar de qualidade que justifique sua concessão.
5. DA AVALIAÇÃO:
Constituem critérios que nortearão a avaliação:
i.

Originalidade;

ii.

Qualidade metodológica e técnica;

iii.

Qualidade na apresentação do texto;

iv.

Relevância de sua contribuição para a ampliação dos conhecimentos na área.

6. DA PREMIAÇÃO:
O Prêmio "Professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro" consiste em:
i.

Certificado de premiação emitido pela ABClima ao autor da pesquisa e ao
orientador (e coorientador, caso exista) para cada tese e dissertação premiada ou
destacadas com Menção Honrosa;

ii.

Placa - troféu para cada tese e dissertação premiada ou destacadas com Menção
Honrosa (a ser entregue via postagem ao endereço dos premiados);

iii.

Publicação do trabalho premiado, em formato de artigo científico, em uma edição
da Revista Brasileira de Climatologia (RBClima), desde que o conteúdo do
trabalho não tenha sido submetido a um outro periódico e que haja concordância
dos autores.

A divulgação dos trabalhos premiados será realizada pela comissão avaliadora durante a
programação on-line do XIV Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica entre os
dias 10 a 14 de agosto de 2021.
7. DOS PRAZOS:
O concurso para a concessão do Prêmio "Professor Carlos Augusto de Figueiredo
Monteiro” seguirá o seguinte cronograma:
Data

Atividade

20/02/2021

Lançamento do edital

01/03 a 16/04/2021

Período das inscrições

23/04/2021
26/04 a 15/07/2021
10 a 14/08/2021

Divulgação da homologação das inscrições
Período de avaliação dos trabalhos pela comissão
julgadora
Divulgação dos trabalhos premiados durante a
programação virtual do XIV SBCG

8. DISPOSIÇÕES FINAIS:
i.

Não caberá recurso das decisões tomadas pela Comissão Julgadora. O não
cumprimento de qualquer instrução deste Edital implica em desclassificação da
tese e dissertação inscritas;

ii.

Os casos omissos serão analisados pela Comissão Julgadora, e em última instância
pelo Conselho Deliberativo da ABClima (Gestão 2018 – 2021);

iii.

Esclarecimentos

adicionais

poderão

ser

obtidos

através

do

e-mail

premiomonteiro@gmail.com

Presidente Prudente/SP, 19 de fevereiro de 2021.
João Pessoa/PB, 19 de fevereiro de 2021.

Diretoria da Associação Brasileira de Climatologia
ABClima (Gestão 2018 – 2021)
Comissão Organizadora do XIV SBCG

ANEXO I

1º CONCURSO DE MELHOR DISSERTAÇÃO DE MESTRADO E TESE DE DOUTORADO EM
CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA
PRÊMIO "PROFESSOR CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO MONTEIRO"
FICHA DE INSCRIÇÃO
N° do Inscrito:
Nível: ( ) Tese

(área reservada para a comissão)

( ) Dissertação

Data da defesa: ____/_____/ _______

Autor(a):
Orientador(es):
Título:

Programa/Instituição:
E-mail do autor e do orientador:
Resumo do trabalho:

Assinatura do candidato:
Assinatura do orientador:

Celular (WhatsApp):

