CRONOGRAMA GERAL*
Atualizado: 30/08/2021

FASE 1: INSCRIÇÕES
✓
15/04/2021 a 24/05/2021
Credenciamento das instituições de ensino, dos professores e formandos de 2020, através do
preenchimento da ficha disponível no site da ABD: http://www.abd.org.br/laurea-maxima , e envio para o email academico@abd.org.br;
✓
31/05/2021
Envio de e-mail pela comissão organizadora para os formandos inscritos pela instituição de ensino, com
instruções para efetivar a sua participação, com o código a ser usado em todas as pranchas do projeto,
assim como as instruções de envio dos trabalhos;
✓
01/06/2021 a 20/06/2021
Prazo para que os formandos efetivem a sua participação no concurso através da remessa dos projetos e
inscrição no site da ABD;
✓
30/06/2021
Confirmação do recebimento dos projetos pela comissão organizadora;

FASE 2: AVALIAÇÕES DA 1ª ETAPA
✓
01/07/2021
Sorteio dos professores avaliadores Titulares e Suplentes da 1ª e da 2ª etapa, e envio de e-mail da comissão
organizadora para efetivar sua participação através do Termo de Compromisso;
✓
02/07/2021 a 11/07/2021
Prazo para devolução dos Termos de Compromisso assinados dos professores/avaliadores;
✓
13/07/2021
Divulgação dos avaliadores da 1ª etapa no site da ABD e envio dos projetos (e-mail) para avaliação com as
instruções;
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✓
14/07/2021 a 02/08/2021
Avaliação dos projetos da 1ª etapa;
✓
31/08/2021
Divulgação dos semifinalistas e suas instituições no site da ABD;

FASE 3: AVALIAÇÕES DA 2ª ETAPA
✓
01/09/2021
Sorteio dos avaliadores da 2ª etapa, entre os docentes que enviaram os Termos de Compromisso na etapa
anterior;
✓
02/09/2021
Divulgação dos avaliadores da etapa final no site da ABD e envio dos projetos (e-mail) para avaliação com
as instruções;
✓
03/09/2021 a 22/09/2021
Avaliações da 2ª etapa;
✓
14/10/2021
Divulgação dos finalistas no site da ABD;

FASE 4: VOTAÇÃO ABERTA
✓
15/10/2021 a 21/10/2021
Votação aberta a todo o mercado, mediante CPF, com peso 1 do eleitor externo e peso 2 do eleitor
associado da ABD;

FASE 5: PREMIAÇÃO
XX/11/2021
Cerimônia de Premiação preferencialmente na primeira semana de novembro em evento presencial ou
online.
*Todas as datas estão sujeitas a alterações pela comissão organizadora.
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