
Prêmio Fernão Mendes Pinto 2014 

 

Descrição 

A Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) é uma organização 

internacional constituída por membros titulares e associados (Universidades e Instituições de 

Ensino e Investigação de Nível Superior dos sete países de língua oficial portuguesa e de 

Macau) que tem como objeto promover a cooperação entre universidades e instituições de 

ensino e investigação de nível superior por via do incentivo ao intercâmbio de pesquisadores 

e estudantes, estimulando a reflexão sobre a função do ensino superior e o desenvolvimento 

de projetos conjuntos de investigação científica e tecnológica, bem como o intercâmbio 

generalizado de informação. 

 

 

O Prêmio Fernão Mendes Pinto destina-se a premiar anualmente uma tese de mestrado ou 

doutoramento que contribua para a aproximação das comunidades de língua portuguesa, 

defendida durante o ano civil anterior. 

Data Limite 

Até 31 de julho de 2014. 

  

Elegibilidade 

As propostas deverão ser apresentadas por Universidades ou Institutos de Investigação 

Científica de países de língua portuguesa. 

Premiação 

O valor do Prémio Fernão Mendes Pinto é de 8 000€ a atribuir numa parceria conjunta entre 

AULP e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) ao autor premiado e cuja 

publicação será da responsabilidade do Instituto Camões. 

Forma de Solicitação 

Cada proposta deverá contem o curriculum vitae do autor, uma cópia da dissertação/tese em 

suporte informático, pararecer(es) do(s) orientadore(s) da dissertação/teses e uma 

declaração da instituição em que foi apresentada. 

  

 

As inscrições devem ser enviadas para o endereço: 

Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP)  

Avenida Santos Dumont, nº 67, 2º andar  

Código Postal 1050-203  

Lisboa - Portugal 

Contatos 

Fax: (+351) 217 816 369  

E-mail: aulp@aulp.org 

Home Page 

http://www.aulp.org/parcerias/premios 
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