
 
 

CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO  
AO PRÊMIO CAPES DE TESE. 

 
 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estatística 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1o A submissão para seleção da tese do Programa de Estatística que será 
indicada ao Prêmio Capes de Tese deverá ser feita pelo orientador ou co-
orientador da tese. 
 
Art. 2o Os requisitos mínimos para submissão da tese são os seguintes: 

 O trabalho de tese deve ter produzido pelo menos um artigo publicado 
em periódico indexado pelo Current Index to Statistics (CIS), da 
American Statistical Association, ou MathSciNet, da American 
Mathematical Society, na área de Matemática/Probabilidade e 
Estatística, classificado como no mínimo B3, pelo critério Qualis/CAPES; 

 Carta do orientador indicando a tese, com justificativa da candidatura da 
tese ao título. Essa justificativa deverá, também, incluir comentários 
sobre as publicações oriundas da tese bem como sobre possíveis 
dissertações de mestrado que tenham sido influenciadas pela tese 
indicada. As publicações devem ser referentes ao tema da tese e devem 
ser qualificadas segundo o Qualis da área de Matemática/Probabilidade 
e Estatística. 

 A indicação deverá ser acompanhada da lista de publicações do 
candidato, já com a devida classificação Qualis e o fator de impacto para 
cada periódico. A comissão poderá levar em consideração outras 
publicações que julgar pertinentes (p.ex., capítulos de livro). 
 

Art. 3o Dentre as teses recebidas, serão selecionadas três segundo os critérios: 

 Número de publicações internacionais qualificadas. Se houver fator de 
impacto analisá-lo; 

 Número de publicações nacionais; 

 Número de citações, caso houver; 

 Outras publicações. 
 

Art. 4o A comissão selecionará, dentre as três, a que será indicada, levando em 
consideração os critérios do Art. 3o e a relevância e impacto da tese. Os 
critérios de relevância e impacto do tema pelos quais a tese vencedora será 
indicada serão julgados pela comissão. 
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