
 
 

PRIMEIRO PRÊMIO ANPUH-PR DE DISSERTAÇÕES E TESE 

 
A Diretoria da Associação Nacional de História – Seção ANPUH-PARANÁ torna público 

o presente edital de abertura de inscrições para o Primeiro Prêmio ANPUH-PR de 
Dissertações e Tese. 
 
Objetivos 
O objetivo do prêmio é premiar com a publicação em e-book duas dissertações de mestrado, 
sendo uma de mestrado acadêmico e uma de mestrado profissional, e uma tese de doutorado, 
defendidas em Programa de Pós-graduação paranaense na área de História, no período de 01 
de julho de 2019 a 30 de junho de 2021. 
 
Das inscrições 
a) Cada Programa de Pós-graduação em História do Paraná poderá inscrever uma única tese 
de doutoramento e uma única dissertação de mestrado, seja ela acadêmica ou profissional, 
defendida no período de 01 de julho de 2019 a 30 de junho de 2021; 
b) O/a autor/a e o/a orientador/a das dissertações de mestrado e da tese de doutorado deverão 
estar associados adimplentes da ANPUH-PR até o momento da inscrição; 
c) No ato da inscrição, encaminhar para o e-mail anpuhparana@gmail.com os seguintes 
documentos digitais: 1) ofício do respectivo Programa de Pós-Graduação em História à Diretora 
da ANPUH-PR; 2) arquivo em PDF da ata da defesa; 3) dois arquivos em PDF com o trabalho, 
sendo um identificado e outro sem quaisquer identificações.  
Observe-se que nas versões não identificadas deverão ser retiradas menções ao programa, 
autor/a, orientador/a, banca de defesa, que constem em folha de rosto, nos agradecimentos, em 
notas de rodapé ou ao longo do trabalho. Tal medida objetiva preservar o anonimato no 
julgamento dos trabalhos. 
 
Da classificação das dissertações e da tese 
A Diretoria da ANPUH-PR organizará comissão ad hoc, integrada por especialistas de renomada 
competência na área, que fará a classificação e escolha dos trabalhos a serem premiados. 
 
Cronograma 
2021: 
Lançamento do edital - até final de junho.  
Inscrições -  de 01 julho até 31 de agosto.  
Avaliação - até novembro. 
Resultado final – até final de dezembro.  
 
2022: 
Edição - de janeiro a junho de 2022. 
Lançamento – Durante o XVIII Encontro Regional de História da ANPUH-PR. 
 
 
 

 
Claudia Priori 
Diretora da ANPUH-PR 
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