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CHAMADA INTERNA 01/2022 de 22/02/2022 
Prêmio CAPES de Tese – edital 11/2022 

 
1 O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da UFSM informa que estará 
acolhendo até o dia 25 de março de 2022, candidaturas visando atender a participação no 
edital 11/2022 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
para concessão do Prêmio CAPES de Tese - edição 2022.  
 
2 Da documentação.  
A documentação necessária à inscrição e avaliação da candidatura deverá ser enviada para 
o e-mail do PPGEA (ppgea@ufsm.br) até o dia 25 de março de 2022.  
 
3 Requisitos do (a) candidato (a).  
a) Ter defendido a tese no PPGEA no ano de 2021.  
 
4 Documentos necessários à inscrição e avaliação do (a) candidato (a):  
a) Tese em formato pdf;  
b) Declaração do (a) autor (a) concordando com a inscrição de sua tese no prêmio em 
formato pdf (Anexo 1);  
c) Mini resumo da tese em formato pdf (até 500 caracteres); e  
d) Foto do (a) autor (a) da tese em alta resolução em arquivo compactado (300DPI).  
Parágrafo único. Exemplares de artigos e/ou livros aceitos para publicação, ou ainda outros 
produtos relevantes decorrentes da tese poderão ser submetidos em um único arquivo 
compactado.  
 
5 Do julgamento  
O julgamento será realizado por Comissão de Avaliação do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Agrícola da UFSM que será composta pela Coordenação do PPGEA e os 
representantes docentes do Colegiado.  
 
6 Da avaliação 
A avaliação considerará: a originalidade do trabalho; sua relevância para o desenvolvimento 
científico, tecnológico, cultural, social; qualidade e quantidade de publicações decorrentes da 
tese; metodologia utilizada; qualidade da redação e estrutura/organização do texto. 
 
7 Da divulgação dos resultados  
A Comissão de Avaliação divulgará o resultado da seleção até a data de 08 de abril de 2022.  
 
8 Dos recursos  
O prazo de recurso será de dois dias úteis a contar da data de publicação dos resultados.  
 
9 Da submissão da candidatura 
O (a) candidato (a) selecionado (a) terá a tese inscrita pelo Coordenador do PPGEA no site 
da CAPES até o dia 22 de abril de 2022.  
 
10 Casos omissos neste edital serão submetidos à avaliação do Colegiado do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Agrícola.  
 

 
Alexandre Swarowsky 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola 
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ANEXO 01 
 

 
 
 
 Eu, (nome do candidato/a), CPF (número do CPF), residente a (endereço completo), 

número de telefone (número de telefone completo com DDD) estou de acordo com a 

inscrição da minha tese intitulada “nome da tese” pelo Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Agrícola ao Prêmio Capes de Tese 2022 (edital 11/2022). 

 

 

 
(assinatura do candidato/a) 

(nome do candidato/a) 
 
 
 

 

(Cidade), (dia) de (mês) de 2022. 
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