
 

 

EDITAL 04/PPGLIN/2016 – RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO DE TESE 
PARA INDICAÇÃO AO PRÊMIO CAPES DE TESE/2016 

 

 

A Comissão nomeada pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC para 
selecionar uma Tese para a participação no Prêmio CAPES de Tese/2016 (Edital nº 
08/Capes/2016), conforme edital 003/PPGLIN/2016, reuniu-se nesta data para avaliar as 
inscrições homologadas.  

 

A Comissão procedeu à avaliação da única Tese inscrita, levando em consideração os 
documentos exigidos pelo Edital e os critérios de avaliação da CAPES, a saber: 
originalidade, relevância e valor agregado ao sistema educacional. 

 

 

A Comissão considerou que a tese de Josa Coelho da Silva Irigoite, intitulada Aula de 
Português como encontro entre a outra palavra e a palavra outra: um estudo sobre 
a ecologia da apropriação da escrita na esfera escolar, orientada pela Profa. Dra. 
Mary Elizabeth Cerutti-Rizzatti, atende a todos os critérios exigidos. Ademais, trata-se 
de uma Tese consistente, original e cuja relevância pode ser atestada pelas publicações 
da candidata. Finalmente, a tese volta-se para uma discussão que tem plena relação com 
o sistema educacional. 

 

 

Sendo assim, o resultado é indicar a tese já referida, qual seja, Aula de Português 
como encontro entre a outra palavra e a palavra outra: um estudo sobre a ecologia 
da apropriação da escrita na esfera escola, para representar o Programa de Pós-
Graduação em Linguística no Prêmio CAPES de Teses/ 2016. 

 

 



A candidata, Josa Coelho da Silva Irigoite, deve proceder à entrega da documentação 
exigida pelo Edital nº 08/Capes/2016 – de acordo com o artigo 14, itens II, III IV e V – 
na Secretaria do Programa de Pós-Graduação da UFSC, até o dia 15 de junho de 2016.  
Caso os documentos não sejam entregues até o prazo estipulado pelo presente Edital, a 
candidata será desclassificada. 

 

 

 

 Florianópolis, 13 de junho de 2016. 
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