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A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Stricto Sensu da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água tornam público, para 
conhecimento dos interessados, o processo de seleção de Teses defendidas no ano de 
2019, do referido Programa, para concorrer ao Prêmio Capes de Tese (Edital Nº 10/2020 da 
Capes), nos termos estabelecidos neste Edital. 
 
 
I - DA INSCRIÇÃO 
 
As inscrições de teses de discentes para concorrer ao Prêmio CAPES de Tese do Programa 
de Pós-Graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água (PPG MACSA) da UFPel 
estarão abertas no período de 18 a 22 de Maio de 2020 e poderão ser enviadas para o 
seguinte endereço eletrônico macsa.ufpel@gmail.com, contendo:  
I. Nome completo; 
II. Titulo de Tese; 
III. Arquivo de Tese em formato pdf; 
IV. Declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição de sua tese no prêmio;  
V. Resumo da tese (com até 500 caracteres);  
VI. Relevância da pesquisa levando em consideração os aspectos inovadores, originalidade 
e desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social; 
VII. Exemplares (em formato pdf) de artigos científicos aceitos para publicação, ou ainda 
outros produtos relevantes decorrentes da tese. 
 
Poderão inscrever-se para concorrer ao Prêmio CAPES de Tese, as teses que atendam os 
seguintes critérios de elegibilidade: 
I. Estarem registradas na Plataforma Sucupira da CAPES;  
II. Terem sido defendidas em 2019;  
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 2019. 
 
 
II- DA SELEÇÃO 
 
Será instituída uma comissão de avaliação composta por três membros (dois professores 
permanentes e um representante discente do PPG MACSA) e terá as seguintes atribuições: 
I. Verificar a adequação das teses inscritas aos critérios e ao elevado patamar de 
qualidade exigido para a premiação;  
II. Decidir pela desclassificação das teses inscritas, se não atenderem aos critérios de 
seleção definidos neste Edital;  
III. Selecionar para indicação apenas uma tese vencedora;  
IV. Elaborar uma ata da reunião. 
 



 
III - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Os critérios e porcentagem considerados para avaliação serão: 
 I. Originalidade do trabalho (30%); 
 II. Relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social (30%); 
 III. Caráter inovador (40%). 
 
 
IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

O título da tese, os orientadores e coorientadores devem estar atualizados na 
Plataforma Sucupira, uma vez que, essas informações serão utilizadas para divulgação do 
resultado de premiação e emissão dos certificados. 

Caso nenhuma tese cumpra os critérios de avaliação, não haverá indicação de tese 
do PPG MACSA, ao Prêmio CAPES de Tese. 
 

Maiores informações estão divulgadas em:  
https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/15042020_EDITAL_10_2020_P
r%C3%AAmio_CAPES_de_Tese.pdf 
 
 
 

 
___________________________________ 
Prof. Drª. Cláudia Liane Rodrigues de Lima 
Coordenadora do PPG MACSA 
 
 
 
 
 
 
De acordo: 
 
 

 
___________________________________ 
Profa. Dra. Maria Cândida Moitinho Nunes 
Coordenadora Adjunta do PPG MACSA 
 
 
 


