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CHAMADA INTERNA 04/2023 PPGLinC  

Divulgação do Edital 2/2023 – PRÊMIO CAPES DE TESE – EDIÇÃO 2023 
 

 

Prezadas/Prezados docentes do PPGLinC, 

 

O Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura convida-as(os) a submeterem TESES 

defendidas em 2023  para indicação ao Prêmio CAPES de Tese – Edição 2023, (disponível em: 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/editais/23022023_Edital_1920279_Edital_2.2023_PREMIO_CAPES_DE_TESE.pdf). 

Os/As docentes interessadas(os) em candidatar uma tese realizada sob sua orientação, devem 

enviar  o formulário de indicação de tese (ANEXO I) preenchido juntamente com os documentos 

solicitados no referido formulário para  o endereço eletrônico selecaoppglinc@ufba.br com o assunto 

“Solicitação de candidatura para o Prêmio CAPES de tese – Edição 2023”, até  às 23h59min do 

dia 15 de março de 2023.   

A comissão, a ser instituída posteriormente através de Portaria, para avaliação dos trabalhos 

indicados realizará a análise no período de 16 de março a 16 de abril de 2023.  A inscrição da tese 

indicada será inscrita pela coordenadora do Programa até o dia 26 de abril de 2023, conforme 

cronograma disposto no Edital 2/2023 PRÊMIO CAPES DE TESE – EDIÇÃO 2023.  

 

 

Salvador, 26 de fevereiro de 2023 

 
 

Universidade Federal da Bahia 

Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura 

 

 
                                   

Maria Cristina Vieira de Figueiredo Silva 

                                                      Coordenadora do PPGLinC 
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FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DE PRÊMIO CAPES 2023 

Prazo para inscrição: 15 de março de 2023 

Período de avaliação pela comissão: de 16 de março a 16 de abril  

Prazo final de inscrição: 26 de abril na Plataforma CAPES (coordenação) 

Doutor(a):  

 

Orientador(a): 

 

Título da Tese: 

 

Resumo e palavras chave:  

 

 

Justificativa da indicação considerando o item 1.5 do Edital 02/2023 Prêmio capes de Tese 

1.5. Os critérios de premiação deverão considerar: 

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; 

v. Qualidade da redação; e 

vi. Estrutura/organização do texto. 
 

Anexar à inscrição:  

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

produtos relevantes decorrentes da tese.  

2. Tese completa, caso já esteja em alguma plataforma, encaminhar o link.  

 

 


