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A Coordenação Geral do PPGDC, no uso de suas atribuições legais, publica a presente chamada, 
que se destina a convocar os egressos deste Programa, que defenderam suas teses no ano de 
2021, e desejam concorrer ao Prêmio CAPES de Melhor Tese, nos termos do Edital 11/2022, da 
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES), acessível no 
link: <https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/premios/premio-capes-de-tese-1/premio-
capes-de-tese-documentos-relacionados>. 
 
1. Dos Critérios de Elegibilidade: 
As teses, para concorrerem ao Prêmio CAPES de Tese, devem, necessária e obrigatoriamente, 
atender aos seguintes critérios de elegibilidade:  

I - Estarem registradas na Plataforma Sucupira da CAPES;  

II - Terem sido defendidas em 2021;  

III - Terem sido defendidas no Brasil, mesmo em casos de co-tutela 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 2021.  
 
1.2. As informações do título da tese, do(a)s orientadore(a)s e coorientadore(a)s devem estar 
atualizadas na Plataforma Sucupira, uma vez que essas informações serão utilizadas para 
divulgação do resultado de premiação e emissão dos certificados.  
 
1.3. Os critérios de premiação deverão considerar:  
I - Originalidade do trabalho;  
II - Relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social;  

III - Qualidade e quantidade de publicações decorrentes da tese;  

IV - Metodologia utilizada;  

V - Qualidade da redação; e  

VI - Estrutura/organização do texto. 
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2. Do Cronograma de inscrição: 

Período de inscrição 28/03 a 08/04/2022 

Período de avaliação pela Comissão Interna 09 a 13/04/2022 

Divulgação dos resultados 14/04/2022 

 
3. Do processo de Inscrição 
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico com envio dos documentos 
(Vide item 4) para os e-mails <dmmdc@ufba.br> e  <selecaodmmdc@gmail.com>. 
 
4. Da Documentação  
I –  Exemplar completo da tese defendida em 2021; 
II – Declaração assinada pelo autor e pelo orientador, concordando com a inscrição de sua tese 
no prêmio; 
III – Mini-resumo da tese (até 500 caracteres); 
IV – Foto (JPEG) do(a) autor(a) da tese em alta resolução (300DPI) e 
V – 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. 
 
O(a)s  interessado(a)s  devem  acessar  a  Chamada  da  CAPES  referente  ao  Prêmio: 
<http://www.difusao.dmmdc.ufba.br/sites/difusao.dmmdc.ufba.br/files/edital_10_2020.pdf>. 
 
As teses inscritas serão avaliadas por Comissão interna, que elegerá uma para concorrer ao 
Prêmio. 
 

Salvador,  

24 de março de 2022 

Coordenação-geral PPGDC 

 

 


