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COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA 

EDITAL PPGT/FT Nº 02/2020 – INDICAÇÃO DE TESE, DEFENDIDA EM 2019, 

AO PRÊMIO CAPES DE TESE – EDIÇÃO 2020 

Considerando o Edital CAPES – 10/2020, a Coordenadoria de Pós-graduação em 

Tecnologia da Faculdade de Tecnologia/Unicamp convida os docentes credenciados ao 

programa e que tiveram, ao menos uma, tese defendida em 2019 a participar da seleção 

interna da melhor tese defendida em 2019. Após a seleção, o indicado será inscrito ao 

Prêmio CAPES de Tese – Edição 2020.  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As teses, para concorrerem ao Prêmio CAPES de Tese – Edição 2020, devem,

necessária e obrigatoriamente, atender aos seguintes critérios de elegibilidade: 

 Terem sido defendidas em 2019;

 Terem sido defendidas no Brasil, mesmo em casos de cotutela ou outras formas

de dupla diplomação;

 Estarem registradas na Plataforma Sucupira da CAPES;

Parágrafo único: O título da tese, os orientadores e coorientadores devem estar 

atualizados na Plataforma Sucupira, uma vez que essas informações serão utilizadas para 

divulgação do resultado de premiação e emissão dos certificados. 

2. DA INSCRIÇÃO

A inscrição acontecerá via e-mail, posgrad@ft.unicamp.br, impreterivelmente, até

o dia 27/04/2020, às 23h59. Em assunto colocar: “Inscrição para o Edital 02/2020 –

Prêmio CAPES”. 

As inscrições incompletas, enviadas de forma indevida, fora dos prazos 

estabelecidos ou em desacordo com as respectivas instruções deste edital serão 

automaticamente canceladas. 

https://www.ft.unicamp.br/
https://capes.gov.br/CECOL/Edital10_2020.pdf
mailto:posgrad@ft.unicamp.br
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2.1. Documentos necessários para a inscrição 

 Exemplar completo da Tese; 

 Declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição de 

sua tese no prêmio;  

 Mini resumo da tese (até 500 caracteres); 

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

 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. 

A documentação deverá ser enviada em .pdf e em arquivos separados. 

 

3. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

A Coordenadoria de Pós-Graduação da Faculdade de Tecnologia fará a avaliação 

de enquadramento. 

A avaliação dos critérios será realizada por comissão formada por membros 

internos e externos ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia. A Comissão elaborará 

um parecer, que será apreciado pela Comissão de Pós-Graduação. 

Deverá ser indicada apenas uma tese para a CAPES. 

 

3.1. Critérios para Avaliação 

 Originalidade do trabalho; 

 Relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e 

social; 

 Caráter inovador. 

 

4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado será divulgado, via e-mail, até o dia 28/05/2020. 

 

https://www.ft.unicamp.br/

