
SELEÇÃO INTERNA PPGECQVS – PRÊMIO CAPES DE TESE – EDIÇÃO 2022 – EDITAL 

N°11/2022 

 

A Comissão de Avaliação do PPGEC-UFSM divulga e convida a todos os que defenderam a 

tese de doutorado no PPGECQVS-UFSM em 2021 a participar do Prêmio CAPES de Tese – 

Edição 2022. 

1. A Comissão de Avaliação do PPGEC-UFSM estabelece como critérios para participação 

na pré-seleção das teses a serem indicadas ao Prêmio CAPES de Tese – Edição 

2022: 

1.1 Atender aos critérios estabelecidos no Edital N° 11/2022 da CAPES 

(https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/editais/17022022_Edital_1636452_SEI_CAPES___1635608___Edi

tal_11.2022.pdf), em especial aos descritos no item 1.4 do referido edital.  

1.2 No ato da inscrição da tese, o candidato deverá entregar a seguinte 

documentação, com os itens 1.2.1 a 1.2.4 em um único documento PDF, e o 

item 1.2.5 (tese) em arquivo PDF separado: 

1.2.1 Nome do autor, nome do orientador, título e resumo da tese; 

descrição da originalidade do trabalho e de sua relevância para o 

desenvolvimento científico/tecnológico/cultural/social. 

1.2.2 Título das publicações resultantes da tese, indicando se o periódico 

de publicação é nacional ou internacional, o qualis CAPES de cada 

periódico na área de Ensino, para o quadriênio 2013-2016, bem 

como seu Fator de Impacto, conforme publicado no Journal Citation 

Reports (JCR), se houver. 

1.2.3 Comprovante de publicação dos artigos da tese (primeira página do 

artigo/livro/capítulo ou carta de aceite do editor do periódico). 

1.2.4 Produtos resultantes da tese (jogos, sequências didáticas, gibis etc.), 

bem como veículo de publicação ou divulgação. 

1.2.5 Cópia em PDF da tese. 

2. A inscrição deverá ser feita através de email para o PPG Educação em Ciências – 

UFSM (ppgeducacaoemciencias@ufsm.br), com o seguinte assunto: Inscrição ao 

Prêmio Capes de Teses Edição 2022. Os documentos em PDF deverão ser anexados e 

podem ser compactados em caso de necessidade. Um email de confirmação de 

recebimento da inscrição será enviado ao candidato. 

3. A Comissão de Avaliação selecionará uma tese para ser indicada ao Prêmio de acordo 

com os critérios estabelecidos no Edital N° 11/2022 da CAPES. Caso nenhuma 

das teses inscritas atenda aos critérios, o PPGECQVS-UFSM irá se abster de 

fazer indicação ao prêmio. 

4. A tese selecionada deverá apresentar, até a data estabelecida por esta 

Comissão, os documentos constantes no item 3.2 do Edital N° 11/2022 da 

CAPES: 

4.1. Exemplar completo da Tese selecionada; 
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4.2. Declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição de sua tese 

no prêmio; 

4.3. Mini resumo da tese (até 500 caracteres); 

4.4. Foto (JPEG) do autor da tese em alta resolução (300DPI); 

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

outros produtos relevantes decorrentes da tese que poderão ser 

considerados pela comissão de julgamento do prêmio. 

5. Cronograma: 

Atividades Prazos 

Inscrição de Teses para Pré-Seleção Até 14/03/2022 

Avaliação pela Comissão Avaliadora 
Interna 

Até 25/03/2022 

Divulgação do Resultado Até 28/03/2022 

Entrega da documentação pelo autor da 
tese pré-selecionada  

Até 29/03/2022 

6. A não entrega da documentação no prazo estipulado, pelo autor da tese pré-

selecionada, acarretará a desclassificação do candidato e chamada do segundo 

classificado, se houver, o qual terá até 01/04/2022 para entregar a documentação. 

7. A premiação pela CAPES seguirá o cronograma disposto no Edital N° 11/2022 da 

CAPES. 

 

Santa Maria, 09 de março de 2022. 

 

Comissão de Avaliação 

Prof. Inés Prieto Schmidt Sauerwein – PPGEC – UFSM 

Prof. Marlise Ladvocat Bartholomei-Santos – PPGEC – UFSM 

Prof. Daiana Sonego Temp – Membro Externo – CMSM 

Prof. Rodrigo Buske – Membro Externo – CMSM 

  

 


