
	

	
	

PRÊMIO DE TESES E DISSERTAÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UERJ 

 

PRÊMIO DE TESES DA CAPES 

 

O Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (PPGD UERJ), por meio de sua Coordenação, considerando o 

edital nº 16/2018, que institui o Prêmio CAPES de Tese, comunica a abertura do 

PRÊMIO DE TESE E DISSERTAÇÃO – PPGD UERJ dos Trabalhos de Conclusão 

de Mestrado e Doutorado, conforme regulamento a seguir: 

 

1. Disposições gerais 

1.1. O Prêmio será conferido anualmente por meio de uma Comissão, formada a convite 

do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ (PPGD\UERJ). 

1.2.  A referida Comissão avaliará a melhor Dissertação e a melhor Tese do ano anterior 

do PPGD UERJ com base nos critérios de excelência na realização da pesquisa e 

inovação. 

1.3. Os trabalhos premiados pelo PPGD\UERJ poderão ser indicados ao Prêmio da 

CAPES. O Prêmio Capes de Tese será disputado na área “Ciências Humanas, 

Linguística, Letras e Artes, Ciências Sociais Aplicadas e Multidisciplinar (Ensino), 

denominado "Grande Prêmio CAPES de Tese Juarez Rubens Brandão Lopes”; 

1.4. O Prêmio CAPES de Tese é constituído pelo: 

1.4.1. Prêmio CAPES de Tese; e 

1.4.2. Grande Prêmio CAPES de Tese. 

2. Das inscrições 

2.1. São requisitos para inscrição do(a)s discentes que as teses e dissertações: 

I. Devem estar disponíveis na Plataforma Sucupira da CAPES; 

II. Devem ter sido defendidas em 2017; 

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

dupla diplomação; 



	
IV. Tenham sido entregues na inscrição, juntamente com todos os documentos exigidos 

por este edital; 

V. Tenham disponibilizado o trabalho completo na Plataforma Sucupira. 

2.2. No momento da inscrição é obrigatório, sob pena de eliminação do processo 

seletivo, que o aluno apresente: 

I. Exemplar completo da Tese ou disseratção selecionada; 

II. Declaração assinada, concordando com a inscrição de sua tese no prêmio; 

III. Mini resumo da tese (até 500 caracteres), com foto. 

IV. Exemplares de artigos e/ou livros aceitos para publicação, ou ainda outros produtos 

relevantes decorrentes da tese. 

2.3. Os documentos apresentados pelo aluno devem ser enviados para o PPGD-UERJ 

em formato digital (pdf). Qualquer problema no arquivo é de inteira responsabilidade do 

candidato. 

2.4. Os trabalhos indicados poderão fazer a inscrição na Secretaria do Programa de Pós- 

Graduação em Direito do dia 18/06/2018 até o dia 22/06/2018.  

 

3. Da Comissão de Avaliação das Dissertações e Teses 

3.1. O(a) representante de cada linha no colegiado, ouvido o(A)s docentes da linha, 

indicará, dentre os inscritos, o melhor trabalho de mestrado e o melhor trabalho de 

doutorado, defendido até dia 31 de dezembro do ano anterior.  

3.2. O prazo máximo da indicação no Colegiado é dia 15\06\2018. 

3.3. Após a indicação do Colegiado, os nomes e os documentos serão enviados para a 

Comissão.  

3.4. A Comissão será formada, no mínimo, por dois docentes do PPGD UERJ, sendo 

um(a) de cada área de concentração, podendo ainda ser convidado(a) um professor-

doutor de fora do Programa de Pós-Graduação em Direito, a critério da Coordenação. 

3.5. A representação discente auxiliará a Comissão no processo seletivo. 

3.6. São critérios utilizados pela banca Comissão Examinadora de Dissertações e Teses:  

I. a originalidade do trabalho; 

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

inovação; 

III. a adequação das teses inscritas aos critérios e ao elevado patamar de qualidade 

exigido para a premiação. 



	
IV. a ausência de qualquer restrição pela respectiva banca examinadora; a obediência 

das normas vigentes da ABNT, bem como deve seguir uma metodologia científica de 

pesquisa. 

V. a disponibilidade na plataforma Sucupira. 

3.7. Os critérios deverão ser justificados em parecer anexado à indicação. Todos os 

trabalhos deverão ser julgados conforme tais critérios e a rejeição da tese ou dissertação 

deverá ser devidamente justificada pela Comissão. 

3.8. Cabe à Comissão decidir pela desclassificação das teses e dissertações inscritas, se 

não atenderem aos critérios de seleção definidos neste Edital e selecionar apenas uma 

tese vencedora para indicação ao Prêmio Capes de Tese; 

3.9. É de responsabilidade da Comissão elaborar uma ata da reunião, de acordo com as 

orientações do Edital n.16\2018 da CAPES, que deverá conter: 

I. Número de teses inscritas para seleção no Programa de Pós-Graduação; 

II.  Nome de todos os membros da comissão, com mínimo de três participantes; 

III.  Assinatura de pelo menos um membro da comissão; 

IV. Indicação da tese selecionada e justificativa da escolha. 

3.10. Na reunião da comissão de avaliação de cada curso deverão ser computados, no 

mínimo, 3 (três) votos para a indicação da tese vencedora. 

3.11. O orientador e/ou coorientador de tese concorrente não poderá participar da 

comissão. 

3.12. O parecer da Comissão deverá ser apresentado até o dia 22/06/2018. 

 

4. Da premiação 

4.1.  Os autores dos trabalhos premiados receberão uma placa de melhor Dissertação ou 

de melhor Tese em cerimônia a ser realizada no Salão Nobre da Faculdade de Direito da 

UERJ, em data a ser estipulada. 

4.2.  Os trabalhos premiados poderão publicados em uma Coleção a ser criada pelo 

PPGD\UERJ. 

4.3. Os trabalhos premiados concorrerão ao Prêmio da CAPES. 

4.4.. O Prêmio CAPES de Tese consiste em: 

I. passagem aérea e diária para o autor e um dos orientadores da tese premiada para que 

compareçam à cerimônia de premiação que ocorrerá na sede da CAPES, em Brasília. 

Serão custeadas passagens somente de trechos que compreendam o território brasileiro; 

II. certificado de premiação a ser outorgado ao orientador, coorientador(es) e ao 

programa em que foi defendida a tese; 



	
III. certificado de premiação e medalha para o autor; 

IV. prêmio ao orientador para participação em evento acadêmico-científico nacional, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 

V. bolsa para realização de estágio pós-doutoral em instituição nacional por até 12 

meses para o autor da tese; 

4.4.2. Serão concedidos os seguintes prêmios adicionais por entidades parceiras: 

a) Pela Fundação Carlos Chagas, cobrindo as áreas de Educação e de Ensino, um 

prêmio para o(a) autor(a) da tese vencedora no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

em cada uma das duas áreas, e quatro prêmios na categoria Menção Honrosa no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, sendo duas premiações de Menção Honrosa em cada 

uma das duas áreas; b) Pela Comissão Fulbright, 01 (uma) bolsa de pós-doutorado, pelo 

período de 04 (quatro) meses, no valor total de US$ 16.000,00 (dezesseis mil dólares 

americanos), para um dos vencedores do Prêmio CAPES de Tese cujo trabalho 

evidencie a amplitude e a profundidade das relações Brasil-Estados Unidos. 

4.4.3. O Grande Prêmio CAPES de Tese consiste em: 

I. certificado de premiação e troféu para o autor(a); 

II. certificado de premiação a ser outorgado ao orientador, coorientador (es) e ao 

programa em que foi defendida a tese, que será implementado pela Diretoria de 

Relações Internacionais na Coordenação Geral de Bolsas e Projetos; 

III. prêmio ao orientador para participação em congresso internacional, no valor de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), que será implementado pela Diretoria de Relações 

Internacionais na Coordenação Geral de Bolsas e Projetos; 

IV. bolsa para realização de estágio pós-doutoral em instituição internacional por até 12 

meses para o autor da tese, que será implementado pela Diretoria de Relações 

Internacionais na Coordenação Geral de Bolsas e Projetos; 

V. Três prêmios no valor de US$ 15.000,00 (quinze mil dólares americanos) cada um, 

concedidos pela Fundação Conrado Wessel para cada premiado nas três grandes áreas 

do Grande Prêmio CAPES de Teses.  

5. Cronograma de atividades 

Atividade Data 

Indicação dos nomes pelas linhas de 

Pesquisa  

15/06/2018 

Inscrição do candidato e entrega dos 

documentos 

16/06/2018 até 22/06/2018 



	
Parecer da Comissão Examinadora de 

Dissertações e Teses 

26/06/2018 

Inscrição das Teses pelo PPGD PARA O 

PRÊMIO DA CAPES 

Até o dia 

27/06/2018 

SOLENIDADE NA UERJ DATA A SER DIVULGADA 

 

6. Das disposições gerais 

6.1. A inscrição no concurso implica automaticamente autorização para a publicação da 

tese no site da CAPES. 

6.2. Para a indicação ao Prêmio Capes, serão desclassificadas quaisquer indicações de 

teses cujos autores, coautores, orientadores ou coorientadores sejam servidores ou 

funcionários da CAPES. 

6.3. Contatos do “Prêmio CAPES”: premiocapes@capes.gov.br.  

 

 

 

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2018. 

Gustavo S. Siqueira 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Direito 

Faculdade de Direito da UERJ 

Matrícula 35987-7 


