
 

EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO n.º 1/2020 para  

Prêmio CAPES de Tese – Edição 2020 (Edital CAPES n. 10/2020) 

 

O Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PPGAgro) da UPF, em consonância com o Edital 

CAPES n. 10/2020 Prêmio CAPES de Tese – Edição 2020, e no uso de suas atribuições, torna 

público o Edital Interno n. 1/2020, que define os critérios para inscrição, avaliação e seleção da 

tese a ser indicada para o Prêmio CAPES de Tese.  

 

1. DA COMISSÃO INTERNA DE AVALIAÇÃO 

 Profº Drº Alexandre Augusto Nienow 

 Profª Drª Fabiana Tonial 

 Profª Drª Nadia Canali Langaro 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

 

2.1. Cada orientador poderá inscrever a tese de um estudante do PPGAgro com defesa no ano 

de 2019 e registrada na Plataforma Sucupira da CAPES.  

2.2. As inscrições deverão ser realizadas obrigatoriamente pelo e-mail ppgagro@upf.br, do dia 

07 até 15 de maio de 2020.  

2.3. Documentos a serem enviados:  

 2.3.1. Exemplar completo da Tese homologada pelo Colegiado;  

 2.3.2. Declaração assinada pelo(a) autor(a) concordando com a inscrição de sua tese 

no prêmio, em pdf;  

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

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

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

produtos relevantes decorrentes da tese, que poderão ser considerados pela Comissão Interna 

de Avaliação e de Julgamento do prêmio; 

 2.3.6. Justificativa do(a) autor(a) apresentando os motivos pelos quais ele(a) considera 

que a sua tese pode representar o PPGAgro. 

 Serão desclassificadas quaisquer indicações de teses cujos autores(as), coautores(as), 

orientadores(as) ou co-orientadores(as) sejam servidores(as) ou funcionários(as) da CAPES.  

 

3. DO PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO INTERNA 

 



 A pré-seleção da tese a ser indicada pelo PPGAgro UPF ao Prêmio CAPES de Tese (Edição 

2020) será realizada pela Comissão Interna de Avaliação, apresentada no item 1 deste Edital.  

A Comissão Interna de Avaliação terá as seguintes atribuições:  

3.1. Verificar a adequação das teses inscritas aos critérios e ao elevado patamar de qualidade 

exigido para a premiação;  

3.2. Os critérios de premiação deverão considerar:  

 3.2.1. originalidade do trabalho;  

 3.2.2. relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social;  

 3.2.3. caráter inovador.  

3.3. Decidir pela desclassificação das teses inscritas, se não atenderem aos critérios de seleção 

definidos neste Edital;  

3.4. Selecionar para indicação apenas uma tese vencedora;  

3.5. Elaborar ata da reunião contendo:  

 3.5.1. Número de teses inscritas para seleção no Programa de Pós-Graduação; 

 3.5.2. Nome de todos os membros da comissão;  

 3.5.3. Assinatura de pelo menos um membro da comissão;  

 3.5.4. Indicação da tese selecionada e justificativa da escolha.  

3.6. Na reunião da Comissão Interna de Avaliação deverão ser computados, no mínimo, 3 (três) 

votos para a indicação da tese vencedora;  

3.7. O(a) orientador(a) e/ou co-orientador(a) de tese concorrente poderão participar da 

comissão, desde que se abstenham da escolha da tese vencedora; 

3.8. Após a indicação da tese vencedora pela Comissão Interna de Avaliação, o Coordenador 

do Programa de Pós-Graduação será responsável pela inscrição da tese, exclusivamente pelo 

site http://pct.capes.gov.br/inscricao, até às dezoito horas do dia 29 de maio de 2020. Os 

documentos necessários para a inscrição são:  

 3.8.1. Ata da reunião da Comissão Interna de Avaliação. 

 3.8.2. Exemplar completo da Tese selecionada;  

 3.8.3. Declaração assinada pelo(a) autor(a), concordando com a inscrição de sua tese 

no prêmio;   

 3.8.4. Mini resumo da tese (até 500 caracteres)  

 3.8.5. Foto (JPEG) do(a) autor(a) da tese em alta resolução (300DPI)  

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

produtos relevantes decorrentes da tese poderão ser considerados pela comissão de 

julgamento do prêmio. 

 

4. DO CRONOGRAMA 

Publicação do Edital Interno de Seleção no 
site do PPGAgro 

05 de maio de 2020 

Período de inscrição com envio por e-mail da 
documentação exigida 

07 até 15 de maio de 2020 

Período de avaliação pela Comissão Interna 
de Avaliação 

18 até 22 de maio de 2020 

Resultado da seleção interna no site do 
PPGAgro 

25 de maio de 2020 



Prazo para recursos 25 até 26 de maio de 2020 

Resultado final da seleção interna no site do 
PPGAgro  

27 de maio de 2020 

Inscrição ao Prêmio CAPES de Tese no site Até 29 de maio de 2020 

 

5. DOS RECURSOS  

Pedidos de recurso deverão ser enviados por e-mail (ppgagro@upf.br).  

 

 

 

 

 

 

Passo Fundo, 05 de maio de 2020. 

 

 

 

Comissão interna de avaliação 

 


