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Edital n° 01/PPGP/2021 – Processo de seleção para escolha para o PRÊMIO 

CAPES DE TESE - EDIÇÃO 2021 

A seleção à que este Edital se refere é para escolher a tese que vai representar o 

PPGP/UFSC no PRÊMIO CAPES DE TESE - EDIÇÃO 2021 (confira o edital no 

Link: https://edudrive.rnp.br/index.php/s/ikyheE8lD0bMnqt). 

 

Conforme prevê o referido edital, as teses, para concorrerem ao Prêmio CAPES de 

Tese, devem, necessária e obrigatoriamente, atender aos seguintes critérios de 

elegibilidade:  

I.     Estarem registradas na Plataforma Sucupira da CAPES;  

II.   Terem sido defendidas em 2020;  

III. Terem sido defendidas no Brasil, mesmo em casos de cotutela ou outras formas de 

dupla diplomação. 

 

1) Documentos necessários (em arquivos PDF) para inscrição a ser enviado para o e-

mail: ppgpufscpremiocapes@gmail.com : 

I.    Exemplar completo da Tese; 

II.   Declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição da sua tese no prêmio; 

III.  Mini resumo da tese (até 500 caracteres); 

IV. Ata da defesa da tese; 

V. Foto (JPEG) do autor da tese em alta resolução (300DPI); 

VI. Cópia de artigos, capítulos e/ou livros publicados e/ou aceitos para publicação (nesse caso 

incluir documento que comprove o aceite), ou ainda outros produtos relevantes decorrentes da 

tese.  

VII. Texto de uma a duas páginas destacando a contribuição do trabalho que justifique a sua 

indicação ao prêmio em termos de originalidade, inovação e relevância para o desenvolvimento 

científico, tecnológico, cultural e social, além da qualidade da abordagem metodológica utilizada 

na tese. 

 

                2) Critérios de avaliação: A avaliação do material a ser enviado terá os seguintes critérios: 1) 

originalidade e inovação, além de relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, 
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cultural e social (40%); e 2) produção científica derivada da tese (40%); 3) metodologia utilizada 

(10%) e qualidade da redação e estrutura/organização do texto (10%). 

 

3) Cronograma: 

Período de inscrições: de 25/03 à 12/04/2021 às 23h59min. 

Divulgação preliminar do resultado: 26/04/2021.  

Período de recurso: 27 e 28/04/2021. 

Divulgação final do resultado da tese escolhida no PPGP/UFSC: 30/04/2021.  

Encaminhamento da tese escolhida para a CAPES: 04/05/2021. 

 

                                       Florianópolis, 24 de março de 2021. 
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