Brasília-DF, 24 de junho de 2015
Prezado Professor Dr. Antônio Marcio Buainain
A SOBER tem o grato prazer de informar que a dissertação (ou tese) com o título:
“Transferência de Tecnologia da Embrapa: Rumo à Inovação”, de " Autoria de Cassia Isabel
Costa Mendes”, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico - PPGDE UNICAMP, foi a vencedora do PRÊMIO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - a nível
de Doutorado, produzido na área de Administração Rural e sob a Orientação do Prof. Antônio
Marcio Buainain, Edição 2015.
Pela presente, a SOBER convida a vencedora para estar presente no dia 28/07/2015 às
17h00, na Assembleia Geral dos Associados do Congresso da SOBER, a ser realizada no
Auditório da Universidade Federal da Paraíba - JP para a entrega do prêmio no valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Informamos que na ocasião serão chamados a receber o Prêmio o autor(a) e será
mencionado oralmente a Instituição e o orientador do trabalho. A SOBER se sentiria honrada com
a presença dos autores à Cerimônia de entrega do Prêmio. Caso isto não venha ser possível,
solicitamos que indique um representante de sua preferência para comparecer à retirada da
Premiação.
Os premiados terão seu nome publicado no site da SOBER, no link Prêmios. Não havendo
manifestação expressa por escrito solicitando a não publicação da Premiação, consideraremos
que não há óbice ou restrições à divulgação. Por sua parte, a SOBER autoriza a divulgação da
premiação em qualquer veículo que o autor julgar adequado.
Em face das restrições financeiras, a SOBER não dispõe de recursos para pagamento
das despesas de locomoção, diárias e inscrição dos vencedores e/ou dos professores
orientadores para participarem da cerimônia de recebimento dos respectivos prêmios.
Não obstante, convidamos o ganhador do Premio para o Jantar de Confraternização, a ser
realizado no dia 28/07/2015, às 21:00hs, no endereço: Churrascaria Tererê, Av. Cabo Branco,
18230 - Cabo Branco - João Pessoa-PB. Por favor, aguardamos sua confirmação para colocar
seu nome em nossa lista de convidados.
Parabenizamos pela conquista e estamos a disposição para qualquer informação adicional.
Atenciosamente e nossos cumprimentos,

Marcelo José Braga

Presidente da SOBER

Prof. Ricardo Pereira Reis

Coordenador Geral dos Prêmios SOBER

