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EDITAL Nº 02/PPGL/2018 

 SELEÇÃO INTERNA DE TESE PARA INDICAÇÃO AO PRÊMIO CAPES DE 

TESE/2018 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade 

Federal de Santa Catarina torna público o Edital Interno de Seleção de Tese para 

indicação ao Prêmio CAPES de Teses/2018. O Prêmio CAPES de Tese é concedido 

anualmente pela CAPES às melhores teses de doutorado defendidas e aprovadas nos 

cursos reconhecidos pelo MEC. É outorgado para a melhor tese de doutorado 

selecionada em cada uma das áreas do conhecimento reconhecida pela CAPES. De 

acordo com o Edital nº 16/Capes/2018 (disponível em: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/18052018-Edital-do-Premio-

CAPES-de-Tese-2018.pdf), os requisitos para que as teses possam concorrer aos 

prêmios estão descritos no item 1.4: 

“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
1
;  

II. Terem sido defendidas em 2017;  

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, 3 (três) teses de doutorado defendidas em 2017” 

Os pós-graduados interessados em concorrer ao Prêmio deverão atender aos 

requisitos do Edital nº 18/Capes/2018 e apresentar à secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Linguística seu pedido de inscrição, por e-mail (ppgl@contato.ufsc.br), 

até às 23h59 do dia 19 de junho de 2018. No e-mail, devem constar o título da tese, os 

nomes do autor e do orientador e devem ser anexados os seguintes documentos:  

I. Exemplar completo da Tese selecionada (em formato PDF);  

                                                           
1
 Para que estejam disponíveis na Plataforma Sucupira, as cópias digitais da tese já devem ter sido 

entregues na Biblioteca Central da UFSC e na Secretaria do Programa junto com os documentos para a 

expedição do diploma. 
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II. Declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição de sua tese 

no prêmio;  

III. Mini resumo da tese (até 500 caracteres), com foto do autor.  

IV. Exemplares de artigos e/ou livros aceitos para publicação, ou ainda 

outros produtos relevantes decorrentes da tese poderão ser considerados 

pela comissão de julgamento do prêmio. 

 

A avaliação das teses inscritas será realizada por uma Comissão de Seleção, composta 

por três membros doutores. Serão considerados para a avaliação os seguintes critérios: 

“[...] a originalidade do trabalho; sua relevância para o desenvolvimento científico, 

tecnológico, cultural, social e de inovação”, conforme consta no item 1.5 do Edital 

18/Capes/2018. O resultado da seleção interna será divulgado na página do Programa, 

até dia 23 de junho de 2018. 

 

 

 Florianópolis, 15 de junho de 2018. 

 

 

 

Prof. Dr. Marco Antonio Rocha Martins 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Linguística 

 


