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CHAMADA INTERNA PARA PRÊMIO CAPES DE TESE 2023, REFERENTE A TESES 

DEFENDIDAS EM 2022 

 

O Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, em consonância com o Edital 

CAPES n. 2/2023 da 18ª edição do Prêmio CAPES de Tese – Edição 2023, e no uso de suas atribuições, 

torna pública a chamada interna para avaliar teses defendidas em 2022 e selecionar uma tese a ser indicada 

para o Prêmio 

 Poderão se inscrever as/os egressas/os autoras/es das teses de doutorado defendidas em 2022 no Póscultura 

e que tenham sido aprovadas. 

A/O egressa/o interessada/o em concorrer deve enviar sua tese em um único arquivo PDF para o e-

mail culturas@ufba.br entre os dias 17 e 27 de março de 2023. No mesmo e-mail, a/o candidata/o deve 

também enviar, em arquivos separados: 

 I-Declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição de sua tese no prêmio; 

 II-Mini resumo da tese (até 500 caracteres); 

 III-Foto (JPEG) do autor da tese em alta resolução (300DPI); 

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

decorrentes da tese, se houver. 

  

Apenas uma tese poderá representar o Póscultura no Prêmio CAPES de Teses 2023. Essa tese será 

selecionada por uma comissão de avaliação interna nomeada pela Coordenação do PP e formada por até três 

professores do Programa, que adotará os critérios constantes do item 1.5 do Edital CAPES nº 2/2023- 

Prêmio CAPES de Tese – Edição 2023. O resultado dos trabalhos da comissão de avaliação interna será 

divulgado até o dia 20 de abril de 2023.  

Caso haja recursos, os mesmos devem ser interpostos de 20 a 22 de abril. O resultado final, após análise 

dos recursos, será divulgado no dia 24 de abril de 2023. 
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Sugerimos a leitura do Edital CAPES nº 2/2023- 18ª edição Prêmio CAPES de Tese –Edição 2023 no link 

abaixo: 

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/divulgado-edital-do-premio-capes-de-tese-2023 

  

Atenciosamente, 

Felipe Milanez 

Coordenador do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade  
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