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Edital Interno – Prêmio Capes de Tese – Edição 2021
 

O Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas torna público o Edital
Interno de Seleção de Tese para indicação ao Prêmio Capes de Tese – Edição 2021

O Prêmio Capes de Tese e o Grande Prêmio Capes de Tese são prêmios concedidos anualmente pela Capes
às melhores teses de doutorado defendidas e aprovadas nos cursos reconhecidos pelo MEC, considerando os
quesitos originalidade e qualidade. O Prêmio Capes de Tese é outorgado para a melhor tese de doutorado
selecionada em cada uma das áreas do conhecimento reconhecidas pela CAPES.

São requisitos para que as teses possam concorrer aos prêmios, conforme Edital EDITAL Nº
03/2021 PRÊMIO CAPES DE TESE - EDIÇÃO 2021 (https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/editais/Edital_1410309.pdf):

1.4. 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 2020;

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

 IV. Terem sido defendidas em Programa de Pós-Graduação que tenham tido, no mínimo, 1 (uma) tese de
doutorado defendida em 2020.

Atendendo ao item 2.2 do referido Edital, fica instituída a Comissão de Avaliação do PPGE, formada pela
coordenação do programa e representantes das linhas de pesquisa, assim constituída: Mauro Augusto Burkert
Del Pino (Coordenador); Giana Langie do Amaral  (Linha 1); Ana Ruth Moresco Miranda (Linha 2); Maria
Manuela Alves Garcia (Linha 3); Maiane Liana Hatschbach Ourique (Linha 4); Márcio Rodrigo Vale
Caetano (Linha 5).

O(A) orientador(a) e/ou coorientador(a) de tese concorrente poderão participar da comissão, desde que se
abstenham da escolha da tese vencedora, conforme item  2.3.1.

O(A) aluno(a) interessado(a) em concorrer ao Prêmio deverá atender aos requisitos do Edital 03/2021
PRÊMIO CAPES DE TESE e estar com seu currículo lattes atualizado. Para se inscrever o(a)
candidato(a) deverá encaminhar, até o dia 12/04/2021, os documentos abaixo listados para o e-
mail ppgeufpel@gmail.com (Assunto – PREMIO CAPES DE TESE 2021):

Obrigatoriamente:

https://capes.gov.br/CECOL/Edital10_2020.pdf
mailto:ppgeufpel@gmail.com
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- um arquivo PDF com a declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição de sua tese no prêmio;

- um arquivo PDF com carta do orientador com a indicação e justificativa da escolha.

- um arquivo PDF com mini resumo da tese (até 500 caracteres).

- um arquivo JPEG do autor da tese em alta resolução (300DPI).

 

Opcionalmente:

- Exemplares de artigos e/ou livros aceitos para publicação, ou ainda outros produtos relevantes decorrentes
da tese. 

 

Pelotas/RS, 06 de Abril de 2021.

  

Mauro Augusto Burkert Del Pino
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação

Documento assinado eletronicamente por MAURO AUGUSTO BURKERT DEL PINO, Coordenador de
Curso de Pós-Graduação, em 06/04/2021, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1260424 e
o código CRC 712EFF76.

Referência: Processo nº 23110.010044/2021-39 SEI nº 1260424

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

