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Edital N.° 05/PPGEF/2018 

 

PRÊMIO CAPES DE TESE 

 

REFERENTE A TESES DEFENDIDAS EM 2017 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, no uso de suas atribuições, 
torna público que estarão abertas as inscrições para concorrer ao Prêmio Capes de Tese, referente a teses 
defendidas em 2017, 

 

Do período de inscrição 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 07/06/2018 a 18/06/2018, por meio do endereço 
eletrônico ppgef@contato.ufsc.br. A inscrição só será homologada mediante o envio de todos os documentos 
exigidos, conforme os termos do presente edital. 

 

Dos requisitos para a inscrição 

Para concorrer ao Prêmio Capes Tese, o candidato deverá atender no ato da incrição aos seguintes 
requisitos: 

I - estar disponível na Plataforma Sucupira da CAPES; 

II - ter sido defendida em 2017; 

III - ter sido defendida no Brasil, mesmo em casos de cotutela ou outras formas de dupla diplomação; 

IV - ter sido defendidas em Programa de Pós-Graduação que tenham tido, no mínimo, 3 (três) teses 
de doutorado defendidas em 2017. 

 

Dos documentos exigidos para a inscrição 

No ato de inscrição, os seguintes documentos deverão ser apresentados em formato eletrônico ou 
digitalizado: 

1. Apresentar o exemplar completo da tese; 

2. Autobiografia do autor (mini-currículo), retratando a trajetória que o levou à pesquisa e à tese que 
está sendo proposta para o prêmio (até 5 mil caracteres com espaço); 

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

4. Declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição de sua tese no prêmio. 

 

Da forma e dos critérios de seleção 

A seleção da Tese será efetuada pela Comissão Gestora do PROEX, composta por cinco membros: a 
Presidente (Coordenadora do PPGEF) e três representantes do quadro de docentes permanentes do PPGEF 
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e um professor e/ou pesquisador externo à UFSC. O relatório da Comissão apresentará as listas de 
classificação das Teses. 

 

Disposições finais 

Será indicada para a inscrição na CAPES apenas a Tese classificada em primeiro lugar. 

Aplica-se subsidiariamente ao disposto neste edital, naquilo que couber, as disposições constantes no 
Edital nº 016/2018 PRÊMIO CAPES DE TESE - EDIÇÃO 2018, disponível no sítio eletrônico da CAPES 
(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/18052018-Edital-do-Premio-CAPES-de-Tese-
2018.pdf). 

 

Florianópolis, 7 de junho de 2018. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Profa. Dra. Kelly Samara da Silva 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Física 

(ORIGINAL FIRMADO) 

 


