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Introdução 

Falecido no corrente ano de 2020, o Acadêmico Pedro Carlos da Silva Telles prestou 

inestimável serviço à Profissão ao pesquisar exaustivamente e publicar diversos 

documentos sobre a história da engenharia no Brasil, com base em impressionante 

acervo documental.  

Reconhecido como o maior historiador da engenharia no Brasil, Silva Telles nos legou 

livros, documentos, artigos e citações que em muito contribuíram para o 

reconhecimento da importância e imponência da engenharia nacional. 

Objetivo da instituição do prêmio 

Considerando a importância de manter elevado o prestígio da engenharia nacional em 

tempos difíceis como os atuais, o Presidente Francis Bogossian sugeriu a instituição de 

uma premiação para os que mais propriamente divulgarem as conquistas e sucessos da 

engenharia brasileira. 

Desenvolvimento inicial e redação preliminar 

A ideia foi prontamente acolhida por diversos membros da ANE, tendo a Diretoria 

atribuído a um de seus membros a redação da presente proposta de regulamento de 

forma simples e objetiva, a ser submetida à reunião plenária. A presente proposta 

atende a esse compromisso. 

Regulamento 

1- Será concedido pela ANE o prêmio Silva Telles a profissional da engenharia, 

membro ou não da ANE, que tiver contribuído para a divulgação da importância 

e sucesso da engenharia nacional através de divulgação de peças históricas 

documentadas, por redação própria como os diversos valiosos exemplos dados 

pelo Acadêmico Silva Telles. Essa contribuição poderá ser por autoria de livro, 

tese, artigos e documentos, impressos ou em meio digital, em português ou em 

idioma estrangeiro.  

2- A proposição de candidaturas deverá ser feita por um acadêmico que descreverá 

a contribuição à história da engenharia através de um documento enviado à 

Diretoria. Essa proposição de candidatura ao prêmio deve ser apoiada por outro 

acadêmico e submetida à Diretoria. 



3- Caso aprovada pela Diretoria será designado um relator que apresentará a 

proposição à reunião plenária para aprovação. 

4- Considerando que há alguns poucos mas destacados profissionais da engenharia 

que já publicaram importantes trabalhos históricos sobre a engenharia nacional, 

no seu primeiro ano poderão ser concedidos prêmios a um maior número de 

historiadores da engenharia. O número plural no primeiro ano visa a correção da 

omissão anterior que, por reconhecida injustiça, não pode incluir o próprio 

Professor Silva Telles. 

5- Nos anos subsequentes o número de premiados será mais restrito por critério 

da Diretoria. 

6- Haverá dois possíveis tipos de premiados: Os que serão premiados em memória, 

por já falecidos, e os premiados em atividade na Profissão. 

7- Caberá à Diretoria o estabelecimento da cerimônia de outorga do prêmio ao 

engenheiro premiado.  

 


