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Edital 03/PPGA/2016 – Prêmio Capes de Tese 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração da 
Universidade Federal de Santa Catarina torna público o Edital Interno de Seleção de 
Tese para indicação ao Prêmio Capes de Tese/2016. 

 
O Prêmio Capes de Tese e o Grande Prêmio Capes de Tese são prêmios 
concedidos anualmente pela Capes às melhores teses de doutorado defendidas e 
aprovadas nos cursos reconhecidos pelo MEC, considerando os quesitos 
originalidade e qualidade. O Prêmio Capes de Tese é outorgado para a melhor tese 
de doutorado e artigo científico derivado selecionada em cada uma das áreas do 
conhecimento reconhecida pela CAPES.  
Os requisitos para que as teses possam concorrer aos prêmios, conforme Edital nº 
08/Capes/2016, são os seguintes: 
 

“Art. 4° As teses para concorrerem ao Prêmio Capes de Tese devem, 
necessária e obrigatoriamente, atender aos seguintes critérios de 
elegibilidade: 
 I – estar disponível no banco de teses da CAPES;     
 II – ter sido defendida em 2015;  
 III – ter sido defendida no Brasil, mesmo em casos de cotutela ou 
outras formas de dupla diplomação;          
  IV – ter sido defendida em programa de pós-graduação que tenha tido, 
no mínimo, 3(três) teses de doutorado defendidas em 2015. 
 
Art. 5° Os artigos derivados da tese deverão ter o discente 
como primeiro-autor e, caso ainda não estejam publicados, ter o 
comprovante de aceite final para publicação”. 
 

O edital 08/Capes/2016 encontra-se disponível em  
http://capes.gov.br/SECOL/EditalPCT2016.pdf. 

 
Os alunos interessados em concorrer ao Prêmio deverão atender aos 

requisitos do Edital 08/Capes/2016 e apresentar à secretaria do PPGA seu pedido 
de inscrição com a anuência dos orientadores até o dia 24 de maio de 2016 , 
juntamente com a cópia impressa e cópia digitalizada da tese em cd. 

 
O candidato vencedor deverá apresentar até o dia 14 de junho de 2016  os 

demais documentos de acordo com o artigo 14, itens II, III IV e V, do Edital 
08/Capes/2016, caso contrário serão chamados pela ordem de aprovação os demais 
candidatos. 

 
Florianópolis, 18 de maio de 2016 
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