
Estão abertas até o dia 31 de outubro as inscrições para o Prêmio SEPLAN 
de Monografias 2017. Poderão concorrer trabalhos individuais ou em grupo, 
de candidatos de qualquer nacionalidade e formação acadêmica (graduação 
ou pós-graduação) ou que estejam cursando o último ano de curso de 
graduação. 

O prêmio é um convite à sociedade brasileira para apresentar novas ideias e 
contribuições sobre os temas propostos, que propiciem o aperfeiçoamento 
do planejamento governamental, o aprimoramento das políticas públicas e 
ampliem o debate sobre as reformas econômicas para maior eficácia e 
efetividade das políticas e programas governamentais, além da melhoria do 
ambiente de negócios no Brasil. 

Pretende-se, ainda, mobilizar profissionais que podem e tenham interesse 
em contribuir para o debate sobre os temas propostos para, ao longo do 
tempo, formar um banco de ideias e sugestões com trabalhos de qualidade 
que possam aperfeiçoar a Administração Pública nas áreas de Planejamento, 
Políticas Públicas e Crescimento Econômico.

Temas
1. Planejamento Governamental e Crescimento Econômico
2. Avaliação de Políticas Públicas
3. Reformas Econômicas para o Crescimento Econômico

Premiação
• R$ 30.000,00 - 1º colocado
• R$ 20.000,00 - 2º colocado
• R$ 10.000,00 - 3º colocado
• Certificado de vencedor   
• Publicação da monografia

Informações para inscrição
- Acesse aqui o Edital do Prêmio SEPLAN – 2017

- Documentos de inscrição
a) Ficha de inscrição: devidamente preenchida e assinada pelo autor ou 
representante do grupo; (Clique aqui)

b) Comprovante de inscrição preenchido, que será devolvido pela Enap após a 
conferência dos documentos, como prova da aceitação da inscrição; (Clique aqui)

c) Declaração de inexistência de plágio ou autoplágio preenchida e assinada 
pelo autor e, no caso de trabalho em grupo, por cada integrante; (Clique aqui)

d) Declaração de ineditismo preenchida e assinada pelo autor e, no caso de 
trabalho em grupo, por cada integrante; (Clique aqui)

e) Autorização de publicação, no todo ou em parte, pelo autor e, no caso de 
trabalho em grupo, por cada integrante; (Clique aqui)
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f) Cópia do documento de identidade do autor e/ou de cada integrante do 
grupo;

g) Currículo atualizado, assinado e com todas as páginas rubricadas, do 
autor e, no caso de trabalho em grupo, por cada integrante;

h) Cópia do diploma de graduação ou pós-graduação expedido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou, quando for o 
caso, comprovante de matrícula no último ano de graduação em curso 
reconhecido pelo Ministério da Educação;

i) Uma via impressa da monografia, preferencialmente em espiral ou grampeada;

j) Resumo da monografia com um mínimo de 250 (duzentos e cinquenta) e 
máximo de 500 (quinhentas) palavras, e com até três palavras-chave;

k) Cd-rom ou pendrive  contendo os itens (i) e (j) em arquivo compatível 
com as versões 2007 do MS-Word, ou superior, quando se tratar de 
planilhas ou gráficos, compatível com as versões 2007 do MS-Excel, ou 
superior. O arquivo magnético deverá ser idêntico à monografia e ao 
resumo impressos.

http://www.enap.gov.br/documents/586010/21350691/ANEXOI_Ficha+de+inscricao_04-07.doc/52ee736e-b1b1-495f-865f-8a59658f59c8
http://www.enap.gov.br/documents/586010/21350691/ANEXOII_ComprovanteInscricao_04-07.doc/41fa76df-8212-4e4a-b997-727524789d0e
http://www.enap.gov.br/documents/586010/21350691/ANEXOIII_Declaracao+pl%C3%A1gio_04-07.doc/2892b920-1de5-4262-9690-793a540e51ca
http://www.enap.gov.br/documents/586010/21350691/ANEXOIV_Declaracao+de+ineditismo_04-07.doc/c6e1fc55-bb84-42d6-ad4d-e69d31df5853
http://www.enap.gov.br/documents/586010/21350691/ANEXOV_Autorizacao+de+publicacao_04-07.doc/51e3f30b-c58c-4e33-a243-d8620f99ac90
http://www.enap.gov.br/documents/730933/0/Edital_PR%C3%8AMIO+SEPLAN+DE+MONOGRAFIAS_2017_agosto.pdf/4da6bb4b-1f87-4f50-9163-895ea860af10

