
 
 

 

 

 

PRÊMIO ABEU 2015 

 

REGULAMENTO 

 

A Associação Brasileira das Editoras Universitárias, ABEU, instituiu o Prêmio ABEU visando a 

distinguir, anualmente, as melhores edições universitárias no âmbito das ciências humanas e das 

tecnociências, bem como a realçar o projeto gráfico mais acurado. Ficam então delimitadas três 

categorias de concorrentes: ciências humanas e tecnociências – no que concerne a conteúdos – e 

projeto gráfico de livro, no que concerne ao produto final do processo editorial. A ABEU objetiva com 

a premiação incentivar a qualificação das edições das casas editoras universitárias, tanto pelo que diz 

respeito à excelência dos conhecimentos veiculados pelos títulos, como pela concepção estética das 

edições . 

 

 

I.  Poderão concorrer só e somente 

 

1. livros editados por editoras como tais constituídas, com Conselho Editorial, em instituições de 

ensino superior ou de pesquisa do Brasil; 

1.1 no quesito projeto gráfico serão aceitas inscrições apenas de obras em suporte papel; 

 

2. edições acadêmicas, não ficcionais, escritas originalmente e inéditas em língua portuguesa, 

sendo aceitas obras multilíngues, desde que o idioma fonte seja o português; 

 

3. obras editadas entre 02 de janeiro e 31 de dezembro de 2014, em que conste a nominata do 

Conselho Editorial, o número de registro ISBN e a ficha catalográfica; 

 



 
 

 

4. obras cujo conteúdo pertençam à área da ciências humanas, disputando o Prêmio ABEU 

Humanidades; 

 

 Descrição: abrange Antropologia, Arquitetura, Design, Direito, Educação, Filosofia, 

Geografia, História, Jornalismo, Música, Política, Psicologia, Psicanálise, Religião, 

Urbanismo e afins. 

 

5. obras cujo conteúdo pertençam à área das tecnociências, para disputar o Prêmio ABEU 

Tecnociências; 

 

 Descrição: abrange Biologia, Ecologia, Engenharias, Física, Geociências, Matemática, 

Química, Tecnologia da Informação, Ciências da Saúde e afins. 

 

6. obras de qualquer área, com projeto gráfico diferenciado para disputar o Prêmio ABEU 

Projeto Gráfico; 

 

 Descrição: o livro como objeto físico, independente do conteúdo que veicule, 

considerando-se seu design como um todo – capa e projeto visual do miolo. 

 

7. obras que compõem em coleções desde que inscritas individualmente, sendo, entretanto, vedada 

a inscrição de coleções. 

 

 

II. Condições gerais e de contorno 

 

 

i. O vencedor de cada categoria – autor(es) e editora – receberá o Troféu Prêmio ABEU. 

 



 
 

 

ii. As inscrições para o Prêmio ABEU 2015 deverão ser feitas pela editora, entre 1º de julho de 

2015 e 14 de agosto de 2015. No site www.abeu.org.br/premioabeu , encontram-se 

pormenorizadas as instruções para inscrição, inclusive o formulário a ser preenchido. 

 

iii. Quando a inscrição é feita, gera-se automaticamente um boleto bancário, cujo pagamento irá 

concretizar a inscrição, de acordo com os seguintes valores: 

 

 R$ 50,00, por obra inscrita, para associadas da ABEU; 

 R$ 200,00 para não associadas da ABEU. 

 

iv. Uma vez efetuado o pagamento, a editora deve enviar às suas custas, pelos Correios com aviso 

de recebimento (AR), até 14 de agosto de 2015 (valendo para este critério a data da 

postagem), três exemplares de cada obra inscrita pela editora em cada categoria (para 

inscrição de e-book deve ser enviada três cópias do livro em suporte eletrônico), 

acompanhada da ficha de inscrição de cada obra, da cópia do comprovante de pagamento. O 

endereço para remessa é: 

 

Associação Brasileira das Editoras Universitárias, ABEU 

Prêmio ABEU 2015 

Av. Fagundes Filho, 77, sala 24 

04304-010, São Paulo, SP, Brasil 

 

v. Cada editora poderá inscrever no Prêmio ABEU – 2015 até três obras, por categoria. 

 

vi. A comissão nomeada pela presidência da ABEU para desenvolver e acompanhar todo o 

processo do Prêmio ABEU – 2015 está composta por Carlos Alberto Torres Gianotti 

(Editora Unisinos), Dirceu Luiz Germes (Editora Argos) e pelo Secretário Executivo da 

http://www.abeu.org.br/premioabeu


 
 

 

Associação, Rubens Mandelli Nery, e a ela competirá resolver todas as dificuldades que por 

ventura surjam no decorrer do processo. 

 

vii. A Diretoria da ABEU nomeará uma comissão julgadora para cada categoria, que será composta 

por três membros de reconhecido saber na categoria. 

 

viii. A divulgação no site da ABEU e pela mídia dos três finalistas em cada categoria será feita 

em 16 de outubro de 2015. 

 

ix. À decisão da comissão julgadora sobre os finalistas e sobre o vencedor em cada categoria não 

cabe qualquer espécie de recurso por parte dos concorrentes. 

 

x. A divulgação dos vencedores em cada categoria e a entrega do Troféu Prêmio ABEU 

acontecerá em solenidade na cidade de São Paulo, SP, no dia 10 de novembro de 2015, às 

20h, em local a ser previamente divulgado. 

x.1 As despesas de deslocamento até São Paulo, bem como de estadia dos autores das obras 

premiadas e dos representantes das respectivas editoras correm por conta dos agraciados. 

 

xi. Casos omissos e dúvidas serão resolvidos exclusivamente pela comissão referida no item vi. 

 

São Paulo, 5 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

João Carlos Canossa P. Mendes 

Presidente da ABEU, gestão 2013-2015 


