
Prêmio Capes de Tese 2017

 
O edital pode ser acessado por meio do link abaixo:
 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/17052017-Edital-18-Premio-
CAPES-de-Tese.pdf

CALENDÁRIO: 

Atividade Data Prevista
Entrega da documentação
na secretaria da Pós-Graduação

1º DE JUNHO A 10 DE JUNHO DE 2017

Divulgação do  Resultado
no site da Pós-Graduação

20 de junho de 2017

Quais as Teses que podem concorrer:

1) Ter sido defendida em 2016
2) A Tese e artigo dela derivado devem estar disponíveis na Plataforma Sucupira 

da CAPES
3) Ter sido defendida no Brasil, mesmo em casos de cotutela ou outras formas de 

dupla diplomação

Os documentos necessários para a inscrição na Secretaria da 
Pós-Graduação: 

Para Inscrição:

1)  Autobiografia  do autor  (minicurrículo),  retratando a trajetória  que o  levou à 
pesquisa e à tese (até 5 mil caracteres com espaço).

2) Exemplar completo da tese (em pdf).
3) Publicações relacionadas à Tese (todas em pdf e em um único arquivo):

-  Artigos em revistas indexadas Nacional e Internacional.
- Trabalhos publicados (completos) em Anais de eventos
   (Nacionais e Internacionais).
- Trabalhos publicados (resumos) em Anais de eventos
   (Nacionais e Internacionais).
- Livros ou capítulos de livro publicados (exemplar do livro
  e/ou capítulo).
- Patente(s)

Após Seleção

O aluno, cuja tese for selecionada, deverá ainda emitir uma declaração assinada 
por ele, concordando com a inscrição de sua tese no prêmio. 



Observações:

1) Não serão aceitas inscrições feitas pelo correio;
2) A inscrição no concurso implica automaticamente a autorização para a 

publicação da tese no site da CAPES; 
3) A falta de qualquer um dos documentos listados no ato da inscrição implica na 

desclassificação da tese.

Critérios de Seleção:

1) Relevância frente ao caráter de:
1.1) originalidade do trabalho: até 10 pontos

1.2) relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social, 
de inovação: até 10 pontos

2) Valor agregado ao sistema relacionado ao número de publicações geradas e 
relacionadas ao trabalho de tese incluindo:

2.1) Trabalhos publicados em revistas indexadas A1: 30 pontos por trabalho

2.2) Trabalhos publicados em revistas indexadas A2 até B1: 15 pontos por 
trabalho

2.3) Trabalhos publicados em revistas indexadas B2 a B5: 10 pontos por 
trabalho

2.4) Trabalhos publicados em revistas indexadas C: 5 pontos por trabalho

2.5) Trabalhos completos publicados em Anais de evento:
a) Internacional: 3 pontos por trabalho
b) Nacional: 2 pontos por trabalho

2.6) Trabalhos publicados (resumos) em Anais de evento:
a) Internacional: 1 ponto por resumo
b) Nacional: 0,5 pontos por resumo

2.7) Livros ou capítulos de livro publicados:
a) Livro (gerado com a tese): 30 pontos
b) Capítulo livro gerado com a tese: 15 pontos

2.8) Patente:
a) Concedida: 30 pontos
b) Depositada: 15 pontos

Para avaliação dos artigos publicados,será realizada uma consulta à Base da 
CAPES, no portal Qualis da CAPES, em relação às Engenharias II. Para artigos 
em que não forem encontrados registros na base Qualis da CAPES das 
Engenharias II, será atribuído Conceito C.


