EDITAL DE SELEÇÃO N.01-2021
RETIFICAÇÃO 17/05/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO DO CONCURSO DE TESES E DISSERTAÇÕES
A ESOCITE. BR torna público o presente edital de abertura de inscrições para seleção de
candidatos à segunda edição do “Prêmio Melhor Tese de Doutorado” e “Melhor Dissertação
de Mestrado”.
1. Objetivos
O objetivo do prêmio é distinguir uma tese de doutoramento e uma dissertação de mestrado
com temática na área de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias, defendida no Brasil,
no

biênio

de realização do IX Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e

Sociedade/ESOCITE. BR. Além do prêmio, poderão ser atribuídas Menções Honrosas.
2. Período de inscrição
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente junto à ESOCITE. BR, pelo endereço
eletrônico premioesocitebr@gmail.com, no período entre a data de divulgação deste edital e
04 de julho de 2021.
3. Requisitos e condições no ato de inscrição
No ato da inscrição o candidato deverá enviar os seguintes arquivos no formato pdf:
3.1 Texto completo da tese ou dissertação escrito em Língua Portuguesa;
3.2 Ata de defesa ou documento equivalente comprobatório da aprovação da tese ou
dissertação constando a data de defesa entre 01 de abril de 2019 e 04 de julho de 2021, e local
de defesa em território nacional;
3.3 Carta de recomendação do orientador.
3.4 Recibo comprovante de associação à ESOCITE.BR, com anuidades em dia, até a data de
04 de julho de 2021.

4. Seleção dos trabalhos
4.1 A Comissão Organizadora do Prêmio será definida pela diretoria da ESOCITE.BR;
4.2 A Comissão Organizadora do Prêmio selecionará e coordenará os trabalhos da Comissão
Avaliadora;
4.3 A Comissão Avaliadora será definida após o encerramento das inscrições e
oportunamente divulgada ao final do concurso;
4.4 É vedada a participação de orientadores ou co-orientadores dos concorrentes na Comissão
Avaliadora;
4.5 A Comissão Avaliadora selecionará 1 (uma) tese de doutorado e 1 (uma) dissertação de
mestrado para receber o prêmio de melhor tese de doutorado e melhor dissertação de
mestrado;
4.6 A Comissão Avaliadora poderá indicar trabalhos para receberem Menções Honrosas;
4.7 A Comissão Organizadora divulgará o resultado em data prevista no cronograma deste
edital.
5. Avaliação
5.1 É quesito obrigatório de participação das teses e dissertações satisfazer aos critérios
formais presentes no item 3 deste edital, bem como tratarem de temáticas na área de Estudos
Sociais de Ciências e Tecnologias;
5.2 A comissão avaliadora reserva-se o direito de excluir a inscrição de trabalhos que não
correspondam aos critérios deste edital;
5.3 Os critérios de avaliação serão definidos pela comissão avaliadora, respeitando-se os
princípios de qualidade e ética acadêmica;
6. Resultado e prêmio
6.1 A divulgação dos resultados aos premiados ocorrerá até 03 de outubro de 2021 por
e-mail;
6.2 O prêmio “Melhor Tese” e “Melhor Dissertação” consiste na certificação de premiação
pela ESOCITE. BR, por meio da Comissão Organizadora;
6.3 Os ganhadores e seus respectivos orientadores receberão um diploma em sessão pública,

durante o congresso, que ocorrerá de 10 a 16 de outubro de 2021 na Universidade Federal de
São Carlos, em ambiente virtual;
6.4 Os dois ganhadores do prêmio terão suas inscrições para participação no IX Simpósio
Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade custeadas pela ESOCITE. BR;
6.5 A Comissão Organizadora não garantirá o custeio das inscrições dos recebedores de
Menções Honrosas.
7. Cronograma
Datas

Atividades

Maio de 2021

Publicação e divulgação do Edital

Julho de 2021

Encerramento das inscrições: 04 de julho de
2021

Outubro de 2021

Comunicação do resultado aos premiados:
03 de outubro de 2021

Outubro de 2021

Cerimônia de premiação no IX Simpósio
Nacional de Ciência, Tecnologia e
Sociedade: 10 a 16 de outubro de 2021

Maio de 2021.
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