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Edital n° 02/PPGP/2019 – Processo de seleção para escolha para o PRÊMIO 

CAPES DE TESE - EDIÇÃO 2019 

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 2019 (confira o edital no site 

da CAPES). 

 

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 disponíveis na Plataforma Sucupira da CAPES;  

II.   Terem sido defendidas em 2018;  

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 da secretaria do PPGP/UFSC (ppgp@contato.ufsc.br): 

I.    Exemplar completo da Tese; 

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

anuência do(a) professor(a) orientador(a); 

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

IV. Ata da defesa da tese; 

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

VI. Exemplares de artigos e/ou livros aceitos para publicação, ou ainda outros produtos 

relevantes decorrentes da tese.  

 

Além desses documentos, também deverá ser apresentado:  

I) Texto de até uma página destacando a contribuição do trabalho que justifique a sua indicação 

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

científico, tecnológico, cultural e social. 

 



                 2) Cronograma: 

Período de inscrições: de 14/05 a 20/05 (às 12 horas – meio-dia) 

Divulgação do resultado da tese escolhida no PPGP/UFSC: 24/05.   

Encaminhamento da tese escolhida para a CAPES: 28/05. 

 

 

Florianópolis,  14 de maio de 2019. 
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