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EDITAL Nº 009/2021-PCM 
O Prof. Dr. Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação 
para a Ciência e a Matemática, da Universidade Estadual de 
Maringá, no uso de suas atribuições legais e estatutárias... 

 
 considerando o Edital nº 03/2021-CAPES – PRÊMIO CAPES DE TESE - EDIÇÃO 

2021. 

 
TORNA PÚBLICO: 

 
 Artigo 1º - Encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Teses de Doutorado 
defendidas no Programa em Educação para a Ciência e a Matemática da Universidade Estadual de 
Maringá (PCM) no ano de 2020 para concorrerem à edição 2021 do Prêmio CAPES de Tese 
(https://edudrive.rnp.br/index.php/s/ikyheE8lD0bMnqt#pdfviewer). 
 
Período: 19/03 a 19/04/2021 
Inscrições pelo email: sec-pcm@uem.br 
Resultado final: Até 06/05/2021. 
 

 Artigo 2º - Os candidatos devem atender os requisitos a seguir:  
I - estar disponível na Plataforma Sucupira da CAPES; 
II - ter sido defendida em 2020; 
III - ter sido defendida no Brasil, mesmo em casos de cotutela ou outras formas de dupla diplomação; 
 
 

 Artigo 3º - Os candidatos, no ato da inscrição, devem entregar: 
1) Uma carta solicitando inscrição da sua tese, assinada pelo interessado e seu orientador; 
2) Exemplar completo da tese selecionada;  
3) Declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição de sua tese no prêmio; 
4) Mini resumo da tese (até 500 caracteres); 
5) Foto do autor da tese em alta resolução (300DPI); 
6) 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. 
§ único: A inscrição no concurso implica automaticamente a autorização para a publicação da tese no site da 
CAPES. 
 
 Artigo 4º - Os critérios de seleção, no PCM: 
i) a originalidade do trabalho (fatores considerados: quantidade e qualidade de trabalhos originados da própria 
tese: artigos, livros, capítulos, apresentação em congressos nacionais e internacionais.); 
ii) relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social, de inovação;  
iii) valor agregado ao sistema educacional. 

 
 
  Dê-se ciência.  
  Publique-se. 

Maringá, 18 de março de 2021. 
 

 
 

Prof. Dr. Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior 
Coordenador do PCM 


