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A PAULUS Editora é uma editora multimédia ao serviço do Evangelho e da
cultura cristã. Está ligada à Sociedade
São Paulo, uma congregação religiosa de
vida apostólica fundada pelo beato Tiago
Alberione, em Itália, a 20 de agosto de 1914,
que busca no Apóstolo Paulo a expressão,
os conteúdos e o dinamismo para evangelizar.

Presente em Portugal desde 1943, inicialmente como Edições Paulistas, surge
desde o princípio com um cariz pastoral e popular, dando atenção e respostas
aos principais problemas da família e da
sociedade, e promovendo os sectores bíblico e teológico.
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Assinatura: ............................................................................................................................................... Data: ...................../.................. /...................

Polo Universitário: ............................................................................................ Data de entrega: .................... / ................../...................

Declaro estar ciente e livremente aceitar todos os artigos do regulamento do Prémio PAULUS de Edição.

Artigo 6
(Critérios de escolha)
A escolha do melhor trabalho será feita por um conselho editorial
nomeado pela PAULUS Editora, com base nos critérios da originalidade, relevância, qualidade de conteúdo e estilo.

Artigo 9
(Disposições finais)
Os originais enviados não serão devolvidos e serão destruídos.
A candidatura ao Prémio PAULUS de Edição implica a aceitação do
presente regulamento.

Telm.:...................................................... E-mail:..................................................................................................

Artigo 5
(Apresentação das obras)
As obras concorrentes devem ser inéditas e apresentadas à PAULUS
Editora preferencialmente em formato digital, juntamente com a
ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada até ao dia 4 de
abril de 2014. Podem ser enviadas por e-mail para editor@paulus.pt
ou por correio (CD ou pen) para Rua D. Pedro de Cristo, 10
– 1749-092 Lisboa.

Cod. Postal: .................. -............

Artigo 4
(Prémio)
O prémio para o autor do melhor trabalho de cada ano académico
consiste na publicação da obra, recebendo gratuitamente 100 exemplares impressos e 7% sobre o preço de cada exemplar vendido.

B. I. / Cartão do cidadão: ........................................................................... N.I.F. : .....................................................................................................

Artigo 3
(Participantes)
Poderão participar no Prémio PAULUS de Edição todos os alunos
de Teologia ou outros cursos, mas cujo o trabalho verse sobre temas
teológico-cristãos, matriculados em universidades portuguesas ou
portugueses estudantes no estrangeiro.

Orientador: .............................................................................................................................................................................................................................

Artigo 8
(Edição da obra)
A edição da obra premiada será efetuada pela PAULUS Editora e
distribuída em todos os países de língua portuguesa.
A tiragem da edição será determinada pela PAULUS Editora e o
autor da obra premiada receberá todos os anos, até 31 de março, uma
informação sobre as vendas dessas obras.
O autor da obra premiada cede à PAULUS o direito exclusivo de a
explorar comercialmente sob todas as formas e em todas as modalidades, em todo o mundo. A PAULUS Editora compromete-se a
apresentar a obra aos seus parceiros internacionais e expô-la em feiras
do livro de Portugal e no estrangeiro. Ao autor será atribuído 50%
dos direitos de autor da venda da obra para tradução e publicação
noutras línguas e noutros países.
O autor da obra vencedora compromete-se a subscrever, a simples
solicitação da PAULUS Editora, um contrato de edição nos termos
expostos neste regulamento e de acordo com o Código do Direito
de Autor e dos Direitos Conexos, bem como todos os contratos e
documentos necessários para a proteção dos direitos de exploração
cedidos à PAULUS Editora.
O presente acordo rege-se pelas disposições aplicáveis da lei portuguesa. Caso, por qualquer motivo, não seja formalizado o contrato,
o presente regulamento terá o valor de contrato de cessão de direitos
entre a PAULUS Editora e o vencedor do prémio.

Título da dissertação: ...................................................................................................................................................................................................

Artigo 2
(Organizadores)
O Prémio PAULUS de Edição é uma iniciativa do Instituto Missionário Pia Sociedade de São Paulo (proprietário da PAULUS Editora). É atribuído anualmente, a partir do ano de 2014, centenário
de fundação da Sociedade São Paulo.

Morada: .....................................................................................................................................................................................................................................

Artigo 7
(Deliberações do conselho editorial)
O conselho editorial deliberará com total independência e em plena
liberdade de critério, por maioria dos votos dos seus membros,
cabendo, em caso de empate, ao diretor-geral o voto de qualidade.
A decisão do conselho editorial da PAULUS é definitiva e não é suscetível de apelo/recurso, devendo ser anunciada no dia 26 de
novembro de 2014. O conselho editorial pode decidir premiar mais
de um trabalho no mesmo ano.

Nome: ...........................................................................................................................................................................................................................................

Artigo 1
(Objetivo)
Inspirado pelo ideal do fundador da Paulus Editora — o beato Tiago
Alberione — de “falar de tudo cristãmente”, o Prémio PAULUS
de Edição tem por objetivo promover a reflexão teológico-cristã
nacional, incentivar os estudantes no trabalho de pesquisa e lançar
novos autores. Premiará o melhor trabalho (dissertação ou tese) de
cada ano académico com a publicação e divulgação em formato livro
(impresso e digital).
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