
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PR

Ministério da Educação

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais
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PRÊMIO CAPES DE TESE – 2018
(Seleção Interna)

A coordenação do PPGEM (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de

Materiais) receberá inscrições para o Prêmio CAPES de Tese – Edição 2018 (cf. Edital no

016/2018 da CAPES), no período de 11 a 20 de junho de 2018.

1. OBJETIVO DO EDITAL

Selecionar uma tese do PPGEM, defendida em 2017, para concorrer na etapa nacional do

Prêmio CAPES de Tese Edição 2018.

2. REQUISITOS DAS CANDIDATURAS

As teses concorrendo ao Prêmio Capes de Tese devem, necessária e obrigatoriamente,

atender aos seguintes critérios de elegibilidade:

I. estar disponível na Plataforma Sucupira da CAPES;

II. ter sido defendida em 2017;

III. ter sido defendida no Brasil, mesmo em casos de cotutela ou outras formas de dupla

diplomação;

A inscrição no concurso implica automaticamente autorização para a publicação da tese no

site da CAPES.

3. PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO

A  Coordenação  do  PPGEM  procederá  a  seleção  das  candidaturas  que  atendam  os

requisitos  enumerados  no  item  2,  através  de  uma  comissão  de  avaliação  composta

especificamente para este fim.

Atribuições da comissão:

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

qualidade exigido para a premiação; 

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

seleção definidos neste Edital;

 Selecionar para indicação apenas uma tese vencedora; 
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 Elaborar uma ata da reunião, de acordo com as orientações Item 4.1, Subitem I do

Edital CAPES no 016/2018.

No processo de seleção, a avaliação da tese se dará considerando os seguintes aspectos:

 originalidade do trabalho;

 relevância  para  o  desenvolvimento  científico,  tecnológico,  cultural,  social  e  de

inovação.

4. ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS

As  inscrições  deverão  ser  feitas  via  e-mail  à  coordenação  do  PPGEM  (ppgem-

ct@utfpr.edu.br) até às 18h do dia 20 de junho de 2018, pelo orientador da tese, através de

uma mensagem com as seguintes informações:

Assunto do email: Indicação ao prêmio CAPES de tese 2018

Corpo do email:       Nome do candidato

Link para o CV - Lattes

Área de concentração

Título da tese

Data da defesa

Indicação dos artigos em periódicos relacionados à tese

Curitiba, 8 de junho de 2018

Marco Antônio Luersen -  Coordenador do PPGEM

Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais 

http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br/
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