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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA - STRICTO SENSU 

Edital nº 04/2021 
Prêmio CAPES de Tese - Edição 2021 

Processo de pré-seleção de tese para indicação ao prêmio pelo PPGF 
 
O Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGF) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
torna público, por meio de sua coordenação, o presente Edital para inscrições de teses de 
doutorado defendidas no Programa em 2020 para o presente processo de pré-seleção da tese a 
ser indicada para concorrer, pelo PPGF, ao Prêmio CAPES de teses edição 2021, em conformidade 
com o Edital nº 03/2021 da CAPES. 
 

1. Cronograma 
1.1. Trabalhos da Comissão de Avaliação: 05 a 21 de abril de 2021; 
1.2. apreciação do relatório e classificação feita pela Comissão pelo Colegiado e 

votação final da tese pré-selecionada: 28 de abril de 2021; 
1.3. entrega da documentação exigida pela pessoa autora da tese pré-selecionada: 02 

de maio de 2021; 
1.4. inscrição da tese pré-selecionada pela coordenação do PPGF no sistema da CAPES: 

até 07 de maio de 2021. 
 

2. Elegibilidade 
São elegíveis teses defendidas em 2020 e registradas na Plataforma Sucupira da CAPES. 
 

3. Critérios de avaliação e pré-seleção 
3.1. Originalidade do trabalho; 
3.2. Relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social; 
3.3. Qualidade e quantidade de publicações decorrentes da tese; 
3.4. Metodologia utilizada;  
3.5. Qualidade da redação;  
3.6. Estrutura/organização do texto. 
 

4. Processo de pré-seleção 
4.1 Comissão de Avaliação 

A comissão será composta pelos(as) seguintes docentes permanentes do PPGF: 
Prof. Dr. Léo Peruzzo Júnior. 
Prof. Dr. Eduardo Ribeiro da Fonseca 
Prof. Dr. Ericson Falabretti 
Prof. Dr. Eladio Constantino Pablo Craia 

4.2 Atribuições da Comissão de Avaliação 
I. Verificar a adequação das teses inscritas aos critérios e ao elevado patamar de 

qualidade exigido para a premiação;  
II. propor a desclassificação das teses inscritas, se não atenderem aos critérios de 

seleção definidos neste Edital, para apreciação do Colegiado; 
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III. classificar as teses inscritas e propor para pré-seleção de uma tese a ser 
indicada para concorrer ao prêmio, para apreciação do Colegiado; 

IV. elaborar uma ata da reunião; 
V. apresentar e defender suas propostas na reunião do Colegiado em 28 de abril 

de 2021. 
 

4.3 Se um integrante da comissão tiver sido orientador de uma das teses concorrentes, 
deverá abster-se do voto pela tese a ser pré-selecionada. 
 

5. Apreciação do resultado da Comissão pelo Colegiado do PPGF 
Em sua reunião ordinária na última semana de abril de 2021, o Colegiado apreciará o 
resultado da Comissão e votará pela tese pré-selecionada. 
 

6. Inscrição da tese pré-selecionada 
6.1. A inscrição será feita até 07 de maio de 2021 pela coordenação do PPGF. 
6.2. Os documentos exigidos para a inscrição são: 
I - Ata da reunião da comissão de avaliação com votação do Colegiado, contendo: 
a. Número de teses inscritas para seleção no programa de pós-graduação; 

 b. nome de todos os membros da comissão; 
c.  assinatura de pelo menos um membro da comissão e da coordenação do PPGF;  
d. indicação da tese pré-selecionada e justificativa da escolha, bem como o resultado da 

votação no Colegiado. 
II. Exemplar completo da Tese selecionada; 
III. Declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição de sua tese no prêmio; 
IV. Mini resumo da tese (até 500 caracteres); 
V. Foto (JPEG) do autor da tese em alta resolução (300DPI); 
VI. Exemplares de artigos e/ou livros aceitos para publicação, ou ainda outros produtos 
relevantes decorrentes da tese que poderão ser considerados pela comissão de 
julgamento do prêmio. 
6.3. Os documentos II-VI precisam ser enviados pelo(a) autor(a) da tese pré-selecionada 
logo após a decisão do Colegiado à coordenação, em formato PDF ou compactado (itens 
V e VI). 
 

Curitiba, 05 de abril de 2021 
 
 
 
 

Prof. Dr. Cesar Candiotto 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação  

em Filosofia Stricto Sensu 


