
Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade 

Cronograma para pré-seleção da tese candidata ao Prêmio CAPES de 

Tese 2023 

EDITAL Nº 2/2023  

DATA ATIVIDADE PREVISTA OPERACIONALIZAÇÃO 

27/02/2023      
a 03/04/2023 

Apresentação das 
candidaturas com a 
tese e todos os 
documentos previstos 
no item 3.2 do edital 
acima mencionado 

-Divulgação no site e por email para que os 
interessados enviem os documentos previstos 
no item 3.2 do edital acima mencionado:  
1) - Exemplar completo da Tese selecionada; 
2) - Declaração assinada pelo autor, 
concordando com a inscrição de sua tese no 
prêmio; 3)- Mini resumo da tese (até 500 
caracteres); 4) - Foto (JPEG) do autor da tese 
em alta resolução (300DPI); 5) - 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. 
Os documentos exigidos na inscrição deverão 
ser enviados em formato “PDF” pelo site, 
sendo que os documentos dos Subitens V e VI, 
do Item 3.2 do edital supramencionado 
deverão ser enviados em arquivo compactado. 
 
-Além dos documentos mencionados no item 
3.2 do edital supramencionado, os candidatos 
deverão enviar um texto informando como a 
tese inscrita atende aos seguintes critérios de 
premiação (redija um texto de, no máximo, 
300 palavras por critério): 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.  

04/04/2023 a 
13/04/2023 

(*) 

Avaliação pela 
Comissão constituída 
para o processo de 
pré-seleção de teses 
CAPES 2023 

-Reunião para julgamento dos aspectos: 
Originalidade do trabalho; Relevância para o 
desenvolvimento científico, tecnológico, 
cultural e social; Qualidade e quantidade de 
publicações decorrentes da tese; Metodologia 
utilizada; Qualidade da redação; e 
Estrutura/organização do texto. 
-Elaboração de ata 

13/04/2023 a 
14/04/2023  

Envio da Ata para a 
Secretaria de Pós 

O/A coordenador (a)  da Comissão do Prêmio 
CAPES envia a ata para a Secretaria do PPgSus 
e recebe confirmação via email 

14/04/2023a 
17/04/2023 

Divulgação do 
resultado pela 

Divulgação por email para todos os membros 
credenciados no PPgSus 



Secretaria do PPgSus 

18/04/2023 a 
26/04/2023 
(18h00)-** 

Inscrição da tese 
selecionada 

Inscrição da tese, exclusivamente, pelo site 
http://pct.capes.gov.br/inscricao 
https://pct.capes.gov.br até às dezoito horas 
do dia 26 de abril de 2022. 

(*) Nota para a Comissão do Processo de Seleção: a semana entre 02 a 08 de abril será 

período de recesso na USP.  

(**) Dia 21/04 é feriado. 


