
 

 

 
 

Programa de Pós-Graduação em Administração 

Edital Nº 002/PPGA/2020 – Prêmio Capes de Tese 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa 

Catarina torna público o EDITAL Nº 10/2020 de Seleção de Tese para indicação ao PRÊMIO CAPES DE 

TESE - EDIÇÃO 2020, concedido 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 selecionada em cada uma das 

áreas do conhecimento reconhecida pela CAPES.  

Conforme o EDITAL Nº 10/2020, 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 2019; 

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 que tenham tido, no mínimo, 1 (uma) 

tese de doutorado defendidas em 2019. 

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. 

Por sua vez, os critérios de premiação deverão considerar: 

I. originalidade do trabalho; 

II. relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social; 

III. caráter inovador. 

Os alunos interessados em concorrer ao Prêmio deverão atender aos requisitos do EDITAL Nº 10/2020 e 

enviar para o e-mail: selecao.ppgadm@contato.ufsc.br seu pedido de inscrição com declaração de 

anuência dos orientadores até às 18h do dia 08 de maio de 2020, juntamente com exemplar completo 

digitalizado da Tese e de Mini Resumo da Tese (até 500 caracteres).  

O resultado da Tese selecionada pela Comissão Interna do PPGA será divulgado no site do Programa 

https://ppgadm.posgrad.ufsc.br/ durante o dia de 22 de maio de 2020. 

O candidato vencedor deverá enviar para o e-mail: selecao.ppgadm@contato.ufsc.br até às 18h do dia 

25 de maio de 2020 os demais documentos definidos, no EDITAL Nº 10/2020 - 3. DAS INSCRIÇÕES, item 

3.2 - III, IV, V, e, VI. Caso contrário será chamado pela ordem de aprovação os demais candidatos.  

O EDITAL Nº 10/2020 completo está disponível em: 
https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/15042020_EDITAL_10_2020_Pr%C3%AAmio_CAPES_de_Tese.pdf 

Florianópolis, 24 de abril de 2019.  

 
 
 

Prof. Dr. Rudimar Antunes da Rocha 
Coordenador do PPGA 
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