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Campinas, 05 de março de 2013. 

 

Aos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Geografia, 

 

Dando início aos trabalhos de seleção e julgamento da melhor Tese e 

Dissertação da ANPEGE 2011-2012, enviamos esta circular para divulgar o 

cronograma, os critérios e os procedimentos necessários para a participação de 

todos os Programas de Pós Graduação em Geografia. 

Visando incorporar um maior número de teses e dissertações ao processo, 

desdobramos a Comissão anterior em duas Comissões: 

 

Comissão de Teses e Dissertações “Maurício de Abreu” (Geografia Humana) 

Comissão de Teses e Dissertacões “Aziz Ab’Saber” (Geografia Física) 

 

De acordo com a data limite abaixo, os Programas deverão selecionar, no 

máximo: 

- Uma (1) tese e uma (1) dissertação de Geografia Física; e  

- Uma (1) tese e uma (1) dissertação em Geografia Humana. 

 

 Lembramos que o período relativo a este concurso refere-se às teses e 

dissertações defendidas nos anos de 2011 e 2012. Os exemplares deverão ser 

enviados em arquivos digitais em PDF para secretaria@anpege.org.br, até a data 

máxima de 24 de maio de 2013. Não serão aceitas cópias impressas e os trabalhos 

enviados fora do prazo não serão considerados. 

É muito importante o papel das Coordenações de Programa na organização 

do primeiro processo de seleção. A secretaria da ANPEGE, após a data de 24 de 

maio, encaminhará os trabalhos para o julgamento das duas Comissões e 

organizará um espaço para as homenagens durante o X ENANPEGE. 
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Contamos com a participação de todos e colocamo-nos à disposição para 

esclarecer quaisquer dúvidas em relação a esta chamada.  

Atenciosamente, 

 

 
Profa. Dra. Maria Tereza Duarte Paes 

Presidente da ANPEGE – Gestão 2011/2013 
 


