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EDITAL PPG-FÍSICA/UFPR Nº 01/2021  

  

SELEÇÃO DE TESE DEFENDIDA NO PROGRAMA PARA CONCORRER AO PRÊMIO CAPES 

DE TESE EDIÇÃO 2021  

  

  

O Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Paraná, no uso das suas atribuições 

legais e regimentais, considerando o Edital No 3/2021, PRÊMIO CAPES DE TESE - EDIÇÃO 2021 , torna 

público o presente Edital e convoca os interessados a apresentarem suas inscrições, nos termos aqui 

estabelecidos:  

  

  

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

Art. 1º O presente Edital tem por objetivo selecionar uma tese de doutorado para concorrer ao 

Prêmio CAPES Tese Edição 2021.  

  

Art. 2º Para concorrerem ao Prêmio CAPES de Tese, as teses devem, necessária e obrigatoriamente, atender aos 

seguintes critérios de elegibilidade:  

  

I. Estarem disponíveis na Plataforma Sucupira da CAPES;  

II. Terem sido defendidas em 2020;  

III. Terem sido defendidas no Brasil, mesmo em caso de cotutela ou outras formas de dupla 

diplomação;  

IV. Terem sido defendidas em Programa de Pós-Graduação que tenha tido, no mínimo, 3 

(três) teses de doutorado defendidas em 2020.  

  

  

SEÇÃO II – DA SELEÇÃO DA TESE  

  

Art. 1º A comissão de seleção será formada por, no mínimo, três (3) docentes do Programa de 

PósGraduação em Física da UFPR e terá as seguintes atribuições:   
  

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

exigido para a premiação;  

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

definidos neste Edital;  

III. Selecionar para indicação apenas uma tese vencedora;  

IV. Elaborar uma ata da reunião contendo obrigatoriamente:   
a) Número de teses inscritas para seleção no Programa de Pós-Graduação em Física;   

b) Nome de todos os membros da comissão;  

c) Assinatura de pelo menos um membro da comissão;  

d) Indicação da tese selecionada e justificativa da escolha.  
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Art. 2º Os critérios de avaliação deverão considerar: a originalidade do trabalho; sua relevância para 

o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e de inovação. A comissão irá considerar 

sobretudo a quantidade e a qualidade das publicações estritamente relacionadas com a tese.  

  

  

SEÇÃO III – DO CRONOGRAMA  

  

• Lançamento do Edital no endereço eletrônico do Programa: 10 de abril de 2021;  

• Inscrições: 10 de abril a 16 de abril de 2021;  

• Divulgação do resultado final: até 05 de maio de 2021;  

• Prazo final para inscrição da Tese pelo Coordenador do programa: 07 de maio de 2021.  

  

  

SEÇÃO IV – DAS INSCRIÇÕES  

  

As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico (link). O candidato ou o seu orientador 

deverá anexar neste formulário eletrônico uma versão em PDF da sua tese. O mesmo deverá também 

anexar os artigos e/ou livros aceitos para publicação e/ou publicados, ou ainda outros produtos 

decorrentes da tese.  

  

  

SEÇÃO V – DA CLÁUSULA DE RESERVA  

  

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Paraná reserva-

se no direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital.  

  

  

Curitiba, 10 de abril de 2021.  

  

https://forms.office.com/r/Cmjmxr51Fc

