PRÊMIO JORGE ZAHAR
DE CIÊNCIAS SOCIAIS
EDITAL 2007

1.

Para homenagear a memória de seu fundador, incentivar a produção científica
e cultural no país e difundir trabalhos de excelência acadêmica junto ao
público em geral, Jorge Zahar Editor criou, em 2007, o Prêmio Jorge
Zahar de ciências sociais. Esta premiação anual publicará uma tese defendida
em cursos de doutorado em funcionamento no país no campo das ciências
sociais, entendidas em sentido amplo, isto é, incluindo programas de pósgraduação em história.

2.

Poderão concorrer ao prêmio teses inéditas defendidas e aprovadas entre
janeiro de 2006 e março de 2007.

3.

Cada programa de pós-graduação poderá indicar uma tese. Sugerimos que os
programas estabeleçam processos de seleção internos e divulguem junto aos
autores das teses e seus professores orientadores os critérios adotados. Não
serão aceitas inscrições individuais.

4.

As teses devem ser encaminhadas formalmente através do coordenador do
programa, que deverá identificar-se como remetente (indicando nome, cargo,
instituição e programa ao qual pertence). Para que a inscrição seja aceita, é
indispensável enviar a tese em cd com o arquivo digital (formato word ou
pdf), acompanhado de três cópias impressas da mesma, e que esse material
esteja na editora até, no máximo, 2 de abril de 2007, endereçado para:
Prêmio Jorge Zahar
Jorge Zahar Editor
rua México 31 sobreloja / Centro
20.031-144 Rio de Janeiro, RJ
O material enviado não será devolvido. As inscrições homologadas serão
publicadas

dia

16

de

abril

na

página

do

Prêmio

Jorge

Zahar:

www.zahar.com.br/premio.
5.

A avaliação das teses e a escolha do vencedor serão realizadas por Comissão
Julgadora — composta por Celso Castro (CPDOC/FGV), Jairo Nicolau (Iuperj)
e Lilia Schwarcz (USP) —, que recorrerá a pareceristas para auxiliar o
julgamento. Os pareceres não serão disponibilizados.

6.

O resultado do prêmio será comunicado até o dia 16 de julho de 2007, se não
houver impedimentos que obriguem à postergação da data de divulgação.

7.

A Comissão Julgadora poderá optar por não conceder o prêmio, bem como, a
seu critério, atribuir menções honrosas a outras teses.

8.

O autor premiado receberá um certificado da premiação e terá sua tese
encaminhada para publicação pela editora. O programa de pós-graduação em
que a tese foi defendida e o orientador da tese também receberão certificados
da premiação.

9.

Para que a publicação seja efetivada, é preciso que o autor providencie, no
prazo máximo de 45 dias após a divulgação do resultado, as alterações
editoriais solicitadas. Caso isso não ocorra, a editora reserva-se o direito de
não publicar a tese ou substituí-la por outra que tenha recebido menção
honrosa.

10.

Para a publicação, haverá restrições quanto ao tamanho do livro (máximo de
450.000 caracteres contados no computador, incluindo os espaços), ao uso de
ilustrações e a questões que requeiram liberação de direitos autorais de
terceiros.

11.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora, cujas decisões
são irrecorríveis.

12.

Para dúvidas, entrar em contato com a editora através do endereço eletrônico
premio@zahar.com.br.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2007
Jorge Zahar Editor

