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O presente edital segue em conformidade com o Edital CAPES nº 018/2017, para seleção 

da Tese que concorrerá ao Prêmio Capes de Tese - Edição 2017. A comissão do PPGEnf, nomeada 

na reunião do Colegiado do Programa realizada em 12/06/2017, é composta pelos Professores 

Bruno Pereira Nunes, Christian Loret de Mola Zanatti e Suele Manjourany Silva Duro.  

Tal Comissão terá como atribuição realizar pré-seleção da tese a ser indicada ao Prêmio 

Capes de Tese – Edição 2017 que irá verificar a adequação das teses inscritas aos critérios e ao 

elevado patamar de qualidade exigido para a premiação; decidir pela desclassificação das teses 

inscritas, se não atenderem aos critérios de seleção definidos neste Edital; e selecionar para 

indicação apenas uma tese vencedora. 

 

Documentos necessários para inscrição: 

I - Cópia da Tese 

II - Carta do candidato ao Prêmio CAPES de Tese junto com o orientador (é necessária a 

assinatura de ambos): contendo  justificativa para o trabalho concorrer ao prêmio incluindo 

aspectos como a originalidade do trabalho; sua relevância para o desenvolvimento científico, 

tecnológico, cultural, social e de inovação; e o valor agregado pelo sistema educacional ao 

candidato. 

III - Mini currículo do candidato ao Prêmio CAPES de Tese: Autobiografia do autor retratando a 

trajetória que o levou à pesquisa e à tese que está sendo proposta para o prêmio (até 5 mil 

caracteres com espaço). 

IV - Declaração assinada pelo candidato ao Prêmio CAPES de Tese, concordando com a 

inscrição de sua tese no prêmio;  

V - Exemplares de artigos e/ou livros publicados ou aceitos para publicação, ou ainda outros 

produtos relevantes decorrentes da tese poderão ser considerados pela comissão de 

julgamento do prêmio. 

 



Todos os documentos exigidos na inscrição deverão ser entregues pessoalmente pelo candidato 

ao Prêmio, no formato PDF, em CD, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da UFPel, até o dia 21/06/2017 às 18:30. 

Cronograma da seleção no PPGEnf: 

Atividade Data 

Período de inscrições 14 a 21/06/2017 

Seleção da Tese 22 a 26/06/2017 

Divulgação do Resultado 27/06/2017 

Inscrição da Tese selecionada no site da CAPES 28/06/2017 

Pelotas, 13 de junho de 2017. 

Bruno Pereira Nunes 
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Suele Manjourany Silva Duro 

De acordo: 

Prof. Dra. Rita Maria Heck 
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