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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 
EDITAL INTERNO Nº 01 de 24 de abril de 2019 

 
Prêmio CAPES de Tese - Edição 2019 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PPGA) torna 

público que, no período de 24 a 29 de abril de 2019, estarão abertas as inscrições ao 
Prêmio CAPES de Tese - Edição 2019, de acordo com o Edital Nº06/2019 - Prêmio 
CAPES de Tese - Edição 2019, conforme descrito a seguir: 

1. Clientela: Teses defendidas em 2018, seguindo o Edital Nº06/2019 - Prêmio CAPES 
de Tese - Edição 2019. 

2. Da inscrição do candidato 

2.1. A inscrição será realizada pelo E-mail Eletrônico – (ppgagro@ufsm.br) endereçada 
para a Comissão de Seleção do PPGA - Prêmio CAPES de Tese - Edição 2019. 

3. Documentos a serem encaminhados a comissão de seleção do PPGA (conforme 
listagem disponível na CAPES, 
https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/11042019_Edital_6_-
_Pr%C3%AAmio_CAPES_de_Tese_Edi%C3%A7%C3%A3o_2019.pdf 

3.1 A documentação deverá ser apresentada conforme os itens 4.2 ao 4.3 do Edital 
Nº06/2019 - Prêmio CAPES de Tese - Edição 2019. 

4. Dos critérios de classificação  

4.1 Pontuação obtida na ficha de inscrição (Anexo I), com peso de 40% da nota final. A 
ficha deverá ser assinada pelo candidato, escaneada e enviada por e-mail, no 
momento da inscrição. 

4.2 Impacto da tese na inovação tecnológica e no avanço do conhecimento científico 
da área, com peso de 60% da nota final. 

4.3 Envio por e-mail do currículo Lattes em formato PDF, contendo a publicação dos 
últimos cinco anos (2014 a 2019). 

5. Divulgação dos resultados 

5.1. O resultado será divulgado até o dia 08 de maio de 2019. 

6. Dos recursos 

6.1 Os recursos deverão ser interpostos até as 16 horas do dia 10 de maio de 2019. 

 

 

 

Prof. Dr. Alberto Cargnelutti Filho 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA - PPGA 

FICHA DE INSCRIÇÃO ao Prêmio CAPES de Tese - Edição 2019 
ANEXO I 

 

Critérios1,2,3 Quantidade Peso Resultado 

1. Artigos em revistas acadêmicas ou científicas 

classificadas como Qualis A 1 (A um). 
 20,0  

2. Artigos em revistas acadêmicas ou científicas 

classificadas como Qualis A 2 (A dois). 
 17,0  

3. Artigos em revistas acadêmicas ou científicas 

classificadas como Qualis B 1 (B um). 
 14,0  

Total4     

1 
A comprovação do aceite do trabalho somente será considerada mediante anexação da impressão do “status do 

trabalho” na página on line da revista ou, na falta dessa, mediante apresentação de documento oficial emitido pela 
revista. 
2
Considerar a última classificação conforme Qualis-CAPES na área de Ciências Agrárias I, válida na data de publicação 

desse edital, independente do ano da publicação do artigo científico do candidato. 
3
Enviar cópia do currículo Lattes, por e-mail, com a publicação dos últimos cinco anos (2014 a 2019). 

4
A maior pontuação entre os candidatos corresponderá à 100% da nota neste item.  

 

 

Data: ____ de ________________ de 2019. 

 

 

Assinatura: ________________________________ 

 


