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13 trabalhos da USP são agraciados no Prêmio Capes de Tese 2018
O prêmio é outorgado para as melhores teses de doutorado defendidas em 2017

Por Erika Yamamoto - Editorias: Institucional, Sala de Imprensa - URL Curta: jornal.usp.br/?p=199831

Foto: Marcos Santos/USP imagens

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou, no dia 1º de outubro, o resultado do Prêmio Capes de Tese
Edição 2018, outorgado às melhores teses de doutorado defendidas em 2017. Neste ano, 13 dos 42 trabalhos agraciados eram da USP, que teve
outras 12 teses distinguidas com menções honrosas.

“Este foi o melhor resultado da USP desde 2007, e, de lá pra cá, houve um aumento significativo de novos programas da Capes. O bom
desempenho pode ser atribuído à qualidade dos alunos, dos programas e dos orientadores, todos comprometidos com a excelência da nossa
pós-graduação”, afirmou o pró-reitor de Pós-Graduação, Carlos Gilberto Carlotti Jr.

O pró-reitor também citou ações adotadas pela PRPG que contribuíram para o avanço da Pós-Graduação na USP: a criação de disciplinas em
língua estrangeira, a revisão das disciplinas e das estruturas curriculares e o programa de internacionalização.

O prêmio consiste em diploma, medalha e bolsa de pós-doutorado nacional de até 12 meses para o autor da tese; auxílio para participação em
congresso nacional, para o orientador, no valor de R$ 3 mil; além de passagem aérea e diária para o autor e um dos orientadores da tese
premiada, para que compareçam à cerimônia de premiação.
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São concedidos, ainda, prêmios adicionais para áreas predeterminadas, em parceria com a Fundação Carlos Chagas e a Comissão Fulbright.

A cerimônia de entrega dos prêmios ocorrerá no dia 13 de dezembro, em Brasília. Clique aqui e acesse a lista completa dos premiados.

Grande Prêmio Capes de Tese

Durante a cerimônia, será outorgado, ainda, o Grande Prêmio Capes de Tese para a melhor tese selecionada em cada uma das três grandes áreas:
científica, saúde e humanas.

O Grande Prêmio consiste em certificado de premiação, troféu e bolsa de pós-doutorado internacional de até 12 meses para o autor da tese;
auxílio para uma participação em congresso internacional, para o orientador, no valor de R$ 9 mil; e certificado de premiação ao orientador, co-
orientador e ao programa em que foi defendida a tese. Pela Fundação Conrado Wessel, são oferecidos prêmios, no valor de US$ 15 mil cada,
para os primeiros colocados nas três grandes áreas.

Criado em 2005, o Prêmio Capes de Tese é outorgado anualmente às melhores teses de doutorado de cada uma das 49 áreas do conhecimento.
Os critérios de premiação devem considerar a originalidade do trabalho, sua relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural,
social e de inovação, e o valor agregado pelo sistema educacional ao candidato.

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/01102018_Premio_CAPES_de_Tese_Premiados_SEI_23038.004009_2018_03-1.pdf
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