
EDITAL 08/2021 – Prêmio Tese PPGIa 

1. Objeto 

Selecionar a melhor Tese de Doutorado defendida no PPGIa em 2020. A Tese selecionada receberá 

como prêmio a indicação para concorrer ao Prêmio CAPES de Tese – Edição 2021, de acordo com o 

Edital CAPES no. 03/2021. Os critérios de elegibilidade e de seleção adotados pela Comissão de 

Avaliação do PPGIa seguem os mesmos critérios definidos no edital da CAPES. 

 

2. Datas Importantes 

Inscrição: de 01/04/2021 a 19/04/2021.  

Seleção e divulgação do resultado: a partir do dia 26 de abril de 2021.  

 

3. Critérios de Elegibilidade 

As teses, para concorrerem ao Prêmio CAPES, devem, necessária e obrigatoriamente, atender aos 

seguintes critérios de elegibilidade estabelecidos no Item 1.4 do Edital No. 3/2021 da CAPES: 

 

I. Estarem registradas na Plataforma Sucupira da CAPES; 

II. Terem sido defendidas em 2020; 

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

diplomação; 

IV. Terem sido defendidas em Programa de Pós-Graduação stricto sensu que tenham tido, no mínimo, 

1 (uma) tese de doutorado defendida em 2020. 

 

Informações Adicionais: 
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/Edital_1410309.pdf 

4. Critérios de Pré-Seleção das Teses 

Conforme definido no Item 2.2 do Edital CAPES, a comissão de avaliação do PPGIa 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;  

III. Selecionar para indicação apenas uma tese vencedora;  

IV. Elaborar uma ata da reunião, de acordo com as orientações do Edital (Item 3.2 - Subitem I).  

 

5. Critérios de Seleção 

Seguindo as recomendações do Edital CAPES, a comissão de avaliação do PPGIa irá considerar os 

seguintes critérios para a seleção da melhor tese: 

I. Originalidade do trabalho; 

II. Relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e de inovação; 

III. Publicações científicas qualificadas geradas a partir do trabalho de Tese de Doutorado. 

 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/Edital_1410309.pdf


6. Entrega da Documentação 

Os seguintes documentos devem ser entregues pelos candidatos: 

 

• Cópia da Tese em formato eletrônico (pdf) 

• Currículo Lattes do Candidato (pdf) 

• Documentos comprobatórios das publicações qualificadas (apenas Qualis Ciência da Computação 

é aceito) geradas a partir do trabalho de Tese de Doutorado; 

 

A documentação deve ser entregue via e-mail: secretaria@ppgia.pucpr.br  

 

 

 

 

Curitiba, 30 de março de 2021.  

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Emerson Cabrera Paraiso 

Coordenador do PPGIa 

 

  



ANEXO 1: 

 
Formulário de Candidatura – Comissão de Seleção 

 

Nome: _____________________________________________ 

Telefone para contato: ________________________________ 

 

Check-list de documentos: 

o Cópia da Tese em formato eletrônico (PDF) 
o Cópia do CV Lattes atualizado (PDF) 
o Comprovantes de publicações geradas a partir do trabalho de tese de doutorado  

(apenas publicação comitê de área Ciência da Computação)  
 

Observações:  

a) Para a determinação do extrato Qualis, usar a listagem de conferências publicadas pela CAPES em:  

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/Qualis_conferencia_ccomp.pdf/view 

b) Para os periódicos utilizar a versão online (Sucupira/Capes): 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralP 

eriodicos.jsf 

 

Quadro resumo de Publicações: indicar a quantidade em cada extrato. 

Extrato Conferências Periódicos 

A1   

A2   

B1   

B2   

B3   

B4   

B5   
 

 

 


