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P  R  Ê  M  I  O  S    -    O  F  E  R  E  C  I  D  O  S  

O Prêmio "CONDE ARMANDO ÁLVARES PENTEADO" ,  oferec ido anualmente pela  

Diretor ia da Escola Pol itécn ica da USP , é confer ido aos formados class if icados nos três 

pr imeiros lugares da Escola  Pol i técnica, que tenham conc lu ído o curso em 5 anos. O 

Prêmio consiste em um Diploma de Honra ao Mér ito.  

 

O Prêmio "FRANCISCO DE PAULA RAMOS DE AZEVEDO" ,  oferecido anualmente pela 

Diretor ia da Escola Pol i técn ica da USP , é confer ido ao formado que se destaca nos ú lt imos 

três anos do Curso em qualquer das habi l i tações oferec idas pela Escola. O Prêmio 

cons iste em um Diploma de Honra ao Mérito.  

 

O Prêmio "MARINHA DO BRASIL" ,  oferec ido anualmente pela Marinha do Bras i l ,  é 

confer ido ao melhor formado, c iv i l  ou mil itar, do Curso de Engenharia N aval.  O Prêmio  

cons iste em uma Placa de prata e Dip loma.  

 

O Prêmio "INSTITUTO DE ENGENHARIA" ,  oferec ido anualmente pelo Inst i tuto de 

Engenhar ia , é conferido ao formado c lass if icado em 1º lugar na Escola Pol itécn ica. O 

Prêmio cons iste em Diploma e inscr ição  no Quadro Socia l da Entidade como membro 

t itu lar com a pr imeira anuidade quitada, além de constar no histór ico do Inst ituto de 

Engenhar ia.  

 

O Prêmio "FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI" ,  oferecido anualmente pela  

Fundação Car los A lberto Vanzol in i ,  é confer ido ao formado que mais se destaca no Curso 

de Engenhar ia de Produção. O Prêmio cons iste em Diploma e importância em dinheiro.  

 

O Prêmio "CREA-SP DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL" ,  oferec ido anualmente pelo 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo é 

confer ido aos melhores formados dos Cursos de Engenharia  da EPUSP. O Prêmio cons iste 

em uma Placa e Diploma de Honra ao Mérito.  

 

O Prêmio "LAVOSIER" ,  oferec ido anualmente pelo Conselho Regiona l de Química IV 

Região é confer ido aos melhores formados dos Cursos de Engenhar ia Química, Engenhar ia  

Metalúrgica e Engenharia de Mater ia is .  O Prêmio cons iste em Diploma e Medalha de Honra 

ao Mérito.  

 

O Prêmio "INCENTIVO À APRENDIZAGEM DA ENGENHARIA QUÍMICA" ,  oferec ido 

anualmente pela Associação Brasi leira de Engenhar ia Química , é confer ido ao melhor 

aluno do curso de Engenhar ia Química da EPUSP. O Prêmio cons iste em Diploma, 

importânc ia  em dinheiro e a quitação de uma anuidade de Sóc io da ABEQ.  

 

O Prêmio "APEMI" ,  oferec ido anualmente pela Assoc iação Paul is ta de Engenheiros de 

Minas, é confer ido ao melhor aluno do curso de Engenhar ia de Minas da EPUSP. O Prêmio 

cons iste em Diploma, Medalha e importância  em dinheiro.  
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O Prêmio "SOBENA" ,  oferec ido anualmente pela Soc iedade Brasi le ira de Engenhar ia  

Naval,  é confer ido anualmente ao melhor aluno do Curso de Engenharia Naval.  O Prêmio 

cons iste em P laca de Honra ao Mér ito .  

 

O  Prêmio "PROF. JOCELYN FREITAS BENNATON",  oferec ido anualmente pela SIEMENS, 

é confer ido ao formado do Curso de Engenhar ia  Elétr ica - Ênfase em Automação e 

Contro le da Escola Pol itécn ica da  USP, que obtém a maior média ponderada globa l.  O  

Prêmio consiste em Diploma de Honra ao Mér ito e valor em dinheiro.  

 

O Prêmio "AEA –  DESTAQUE NOVOS ENGEHEIROS" ,  oferecido anualmente pela  

Assoc iação Bras i le ira de Engenhar ia Automot iva (AEA), é confer ido ao melhor formado no 

Curso de Engenhar ia Mecânica da EPUSP com o Projeto de Format ura com foco em 

Engenhar ia Automot iva. O Prêmio cons iste em Cert i f icado ,  Troféu, Dire ito à part ic ipação 

gratu ita  em todos os cursos e eventos promovidos pela AEA por 12 meses e eventua is 

outros prêmios a cr itér io da AEA .  

 

O Prêmio "FARNELL NEWARK" ,  oferec ido anualmente pela Empresa Farnel l Newark,  é  

confer ido aos melhores alunos do segundo e do quinto ano do Curso de Engenhar ia 

Elétr ica. O prêmio cons iste em Equipamentos Eletrônicos a cr i tério da Empresa.  

 

O Prêmio "PROF. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ" ,  oferecido anualmente pelo Departamento 

de Engenhar ia Hidrául ica e Ambienta l  da EPUSP, é conferido aos formados nos Cursos de 

Engenhar ia Civ i l  e Engenhar ia Ambiental,  que tenha obt ido a maior média no conjunto das 

discip l inas min istradas pelo Departamento de Engenharia Hidrául ica e Ambienta l  da 

EPUSP. O Prêmio consiste em dip loma de Honra ao Mér ito.  

 

O Prêmio "LUIZ DE QUEIROZ ORSINI" ,  oferec ido anualmente pelo Laboratór io de 

Comunicações e Sinais (LCS) do Departamento de Engenhar ia de Telecomunicações e 

Contro le da EPUSP,  é conferido aos melhores al unos do 4º e 5º ano do Curso de 

Engenhar ia E létr ica Ênfase em Telecomunicações da EPUSP. O Prêmio cons iste de Dip loma 

de Honra ao Mérito e (se houver recursos f inanceiros) importânc ia em dinheiro.  

 

 

O Prêmio "FÁBIO DÉCOURT HOMEM DE MELO" ,  oferec ido anualmente pela Assoc iação 

Brasi leira de Metalurgia e Materia is ,  é confer ido aos formados nos cursos de Engenharia  

Metalúrgica, Engenhar ia de Mater ia is e Engenhar ia de Minas da EPUSP , que obtém a 

melhor média nas d iscip l inas com as s ig las PMT e PMI, discip l inas min istradas pelo 

Departamento de Engenhar ia Metalúrgica e de Mater ia is e pelo Departamento de 

Engenhar ia de Minas e Petró leo da EPUSP .  O Prêmio cons iste em Diploma, concessão de 

anuidade gratu ita de Sócio Júnior  e inscr ição gratu ita no Congresso anual Subseqüente da 

Assoc iação.  

https://sistemas.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3031&codhab=150&tipo=N
https://sistemas.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3031&codhab=150&tipo=N
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O Prêmio "PROF. OTTO RUPRECHT BEKMAN" ,  oferec ido anualmente pela Fundação 

Carlos Alberto Vanzol in i é conferido ao a luno que apresenta o melhor Traba lho de 

Formatura do curso de Engenhar ia de Produção  da EPUSP. O Prêmio cons iste em d ip loma 

e importância  em dinheiro.  

 

O Prêmio "PROF. DR. ÁURIO GILBERTO FALCONE" ,  oferec ido anualmente pelo 

Departamento de Engenhar ia de Energia e Automação E létr icas da EPUSP , é confer ido ao 

aluno que apresentar o melhor Trabalho de Formatura do curso de E ngenharia  E létr ica - 

Ênfase em Energia e Automação. O Prêmio cons iste em Diploma de Honra ao Mér ito e 

importânc ia  em dinheiro.  

 

O Prêmio "PACE",  oferec ido anualmente pelo Programa Partners for the Advancement of  

Col laborat ive Engineer ing Educat ion ,  é confer ido ao aluno do Curso de Engenhar ia  

Mecânica da Escola Pol itécn ica da USP,  que desenvolver o melhor Traba lho de Conclusão 

de Curso na Área de Engenhar ia Automot iva.  O Prêmio cons iste em Diploma de Honra ao 

Mér ito.  

 

O Prêmio "PROF. MARCIO RILLO",  oferec ido anualmente pela SIEMENS, é confer ido ao  

(s) a luno (s) do Curso de Engenhar ia Elétr ica - Ênfase em Automação e Contro le  da 

Escola Pol i técn ica da USP, que desenvolver (em) o melhor Trabalho de Conclusão de 

Curso. O Prêmio cons iste em Diploma de Honra ao Mérito e importância em dinheiro.  

 

O Prêmio "ÁGUIA" ,  oferec ido anualmente pela Empresa Águia Sistemas de Armazenagem 

S. A, é conferido anualmente aos dois  melhores Projetos de Movimentação e 

Armazenagem da disc ipl ina min istrada pelo Departamento de Engenhar ia de Produção da 

EPSUP. O Prêmio cons iste de Dip loma de Menção Honrosa e outros prêmios a cr itér io da 

Empresa.  

 

O Prêmio "PROCTER" ,  oferecido anualmente pela Empresa Procter & Gamble , é confer ido 

anualmente aos dois  melhores Projetos do Produto da discipl ina min istrada pelo 

Departamento de Engenhar ia de Produção da EPSUP. O Prêmio consiste em Diploma de 

Menção Honrosa e outros prêmios a cr itér io da Empresa.  

https://sistemas.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=3&codcur=3031&codhab=150&tipo=N

