
 
 
 
 

 
 
 
 

  RESOLUÇÃO Nº 145/2015 – DIRETORIA COLEGIADA 

 

Regulamenta o Concurso Prêmio 

Codeplan de   Monografias. 

  

A DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO 

DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo inciso V do art. 32 do Estatuto Social da Companhia,  

 

  RESOLVE: 

 

Regulamentar o Concurso do Prêmio Codeplan de Monografias, conforme a 

seguir: 

  

Art. 1º – O Prêmio Codeplan de Monografias tem como objetivo estimular 

pesquisas socioeconômicas, sobre políticas sociais e urbano-ambientais, áreas-fins 

da Instituição, voltadas para o Distrito Federal e a Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF, e será regido pelo 

presente regulamento. 

Parágrafo único – Os municípios que compõem a RIDE/DF são:  

§ – Distrito Federal. 

§ - Municípios do Estado de Goiás: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas 

Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, 

Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, 

Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso 

de Goiás e Vila Boa. 

§ – Municípios do Estado de Minas Gerais: Buritis, Cabeceira Grande e Unaí. 

 

Art. 2º – O Edital do concurso será elaborado pela Presidência e aprovado pela 

Diretoria Colegiada, contendo os temas e as regras para a participação do 



 
 
 
 

 
 
 
 

concurso, bem como os critérios de avaliação dos trabalhos apresentados. 

(Alterado pela Resolução nº 146/2015 – Diretoria Colegiada, de 26/06/2015).  

Parágrafo Único – (Revogado pela Resolução nº 146/2015 – Diretoria 

Colegiada, de 26/06/2015). 

 

Art. 3º – A Diretoria Colegiada designará a Comissão Julgadora, que fará o 

julgamento e escolha dos trabalhos apresentados pelos candidatos. 

Parágrafo primeiro – A Comissão Julgadora será composta por no mínimo 

cinco e no máximo sete membros, escolhidos entre os Técnicos e Diretores da 

Companhia e participantes externos. 

Parágrafo segundo – A Comissão Julgadora designará entre seus membros o 

presidente.  

Parágrafo terceiro – A Comissão Julgadora deliberará com a presença do seu 

presidente e da maioria de seus membros.  

Parágrafo quarto – Na impossibilidade de participação de algum membro da 

Comissão Julgadora, o seu presidente poderá designar, oficialmente, um suplente 

que seja especialista nas áreas temáticas.  

Parágrafo quinto – A Comissão Julgadora não terá conhecimento da identidade 

dos participantes.  

Parágrafo sexto – Caberá à Comissão Julgadora avaliar as monografias em 

conformidade com os critérios dispostos no edital. 

 

Art. 4º – O Edital e o resultado do concurso serão divulgados, na imprensa oficial 

do Distrito Federal, Diário Oficial do Distrito Federal e no site da Codeplan 

www.codeplan.df.gov.br. 

 

Art. 5º – Serão premiadas as monografias classificadas nos três primeiros lugares, 

independente da Área Temática escolhida pelo candidato. 

 

Art. 6º – A premiação das monografias vencedoras será definida no edital do 

concurso. 

http://www.codeplan.df.gov.br/


 
 
 
 

 
 
 
 

Art. 7º – (Revogado pela Resolução nº 146/2015 – Diretoria Colegiada, de 

26/06/2015). 

 

Art. 8º – Os vencedores do Concurso, incluindo os com Menção Honrosa, 

autorizarão, a Codeplan, sem ônus, editar, publicar, reproduzir e divulgar, por meio 

de jornais, revistas, livros, televisão, rádio, internet, vídeo ou outro meio 

audiovisual, suas imagens e vozes e o conteúdo dos trabalhos premiados, total ou 

parcialmente, em qualquer época e a seu critério, pelo prazo de dois anos, 

podendo ser prorrogado automaticamente por igual período.  

Parágrafo único – A Codeplan poderá utilizar e publicar as demais monografias 

participantes do Concurso, dentro de um prazo de quatro anos, mediante 

autorização prévia do (s) autor (es), no ato da inscrição. 

 

Art. 9º – O Prêmio poderá ser realizado em parceria com outras instituições  

 

Art. 10º – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Colegiada.  

   

Brasília, 26 de junho de 2015. 

 

LUCIO REMUZAT RENNÓ JUNIOR 
Presidente 

 

ALDO PAVIANI 
Diretor de Estudos Urbanos e Ambientais 

 

ANTONIO FÚCIO DE MENDONÇA NETO 
Diretor Administrativo e Financeiro  

 

BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ 
Diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas  

 
 


