
Critérios para o Prêmio Tese Destaque USP 

  

 O Prêmio Tese Destaque USP foi instituído como forma da Universidade reconhecer e 

premiar as melhores teses de doutorado defendidas por seus alunos, em nove áreas do 

conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 

Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Letras, Linguística e Artes 

e Multidisciplinar. 

 As teses concorrentes são indicadas pelas Comissões Coordenadoras de Programas 

(CCP) da USP, cabendo a essas comissões estabelecer os critérios de escolha da tese 

selecionada.  

Para cada uma das nove áreas, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) convida um 

docente da USP atuante na área para coordenar os trabalhos de seleção da tese vencedora. 

Cada coordenador deve constituir uma Comissão de Avaliação, com tantos membros quantos 

necessários, entre especialistas da área e não pertences ao quadro de docentes da USP, 

garantindo que uma mesma tese concorrente seja avaliada por mais de um especialista. Os 

nomes dos coordenadores e membros das Comissões são publicados em Portaria específica. 

Para concorrer ao Prêmio Tese Destaque USP, a CCP deve submeter à PRPG uma cópia 

da tese indicada, ata da reunião na qual a tese foi indicada, carta de concordância do autor e 

do(s) orientador(es) e uma listagem da produção intelectual derivada da tese (artigos 

científicos, patentes, livros, capítulos de livros etc). Os critérios de premiação, publicados no 

Edital PRPG específico, consideram originalidade do trabalho, relevância para o 

desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e educacional, metodologia e rigor 

científico, qualidade da redação, pertinência da bibliografia, articulação interdisciplinar e 

potencial de transferência do conhecimento gerado para a sociedade. Cada um destes itens 

recebe uma pontuação, de acordo com a área à qual a tese pertence. Ao final, cabe a cada 

Comissão de Avaliação a indicação da tese ganhadora do Prêmio Tese Destaque USP e até duas 

menções honrosas. A Pró-Reitoria de Pós-graduação não tem nenhuma interferência na 

indicação das teses vencedoras. 

 
 


