
CONCURSO DE TESES E DISSERTAÇÕES PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 

 

 

 

 

I – O CONCURSO  

 

1. O Concurso “Reginaldo Carmelo de Moraes” de Inovação em Pesquisas sobre Políticas Públicas premiará 

dissertações de Mestrado e teses de Doutorado defendidas no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. 

 

2. Serão selecionadas duas dissertações e duas teses consideradas merecedores de premiação.  

 

3. A classificação dos trabalhos a serem premiados considerará: 

a)  A qualidade da escrita, 

b)  A relevância do tema, 

c) O potencial de contribuição da pesquisa para o aperfeiçoamento dos processos de elaboração, 

implementação e/ou avaliação de políticas públicas. 

 

II – DOS PRÉ-REQUISITOS: 

 

1. São requisitos para que o(a) estudante participe do Concurso: 

 

a) Não ter reprovação ou desistência em disciplinas nas quais tenha se matriculado durante o curso (Mestrado 

ou Doutorado) no qual esteja matriculado no momento de sua candidatura, 

b) Ter sido aprovado sem condicionalidades pela Banca Examinadora. 

 

2. A dissertação ou tese submetido ao Concurso deve necessariamente: 

 

a) Ser inédita em termos editoriais, ou seja, não ter sido publicada por editora universitária ou comercial; 

b) Serão consideradas inéditas as dissertações ou teses publicadas no repositório oficial da Unicamp 

c) Ter sido defendida entre 01/01/2018 e 30/03/2020  

d) corresponder à versão final depositada na Biblioteca do IFCH. 

 

III – DAS INSCRIÇÕES   

 

1. As inscrições deverão ser feitas no período de 01/06/2020 a 30/06/2020, exclusivamente por meio eletrônico 

 

2. A inscrição deve ser feita por envio de mensagem eletrônica para o endereço scpgcpol@unicamp.br: 

 

a) O título da mensagem eletrônica deve seguir o seguinte padrão: “NOME COMPLETO DO CANDIDATO 

CONCURSO DISSERTAÇÕES E TESES” 

b) A mensagem deve ser enviada com os seguintes documentos anexos obrigatórios: 

(i) histórico Escolar atualizado,  

(ii) arquivo com a tese ou dissertação defendida, 

(iii) formulário de inscrição preenchido no qual consta, além de outros itens de identificação do trabalho e do 

autor, a justificativa pela qual o candidato avalia que a tese ou dissertação tem potencial de incidência sobre 

as políticas públicas. 

 

 

IV – DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

mailto:scpgcpol@unicamp.br


1. Cada dissertação ou tese será avaliada por dois professores(as) do PPGCP, indicados pela Coordenação de 

acordo com afinidades temáticas: 

a) Cada docente atribuirá nota de 0 a 10 para cada um dos critérios mencionados no item I, 

b) Não poderá ser designado como avaliador(a) docente que orientou a dissertação ou a tese apresentada ao 

concurso, nem docente que tenha participado da banca de Defesa.  

 

2. Serão classificados os dois trabalhos (em cada modalidade, tese ou dissertação) que obtiverem a maior média 

entre as somas das notas dadas por cada avaliador(a) para cada um dos critérios de avaliação: 

 

a) Em caso de empate, será considerado classificado o trabalho que obtiver a maior nota no critério exposto no 

item I, a) (qualidade da escrita); prevalecendo o empate, será considerada para desempate a maior nota obtida 

no item II, b) (interesse do tema), e ainda prevalecendo empate, a maior nota obtida no item III, c) potencial 

da pesquisa para a incidência nas políticas públicas). 

 

3. O resultado será divulgado no site do PPGCP no segundo semestre de 2020, em data a ser previamente 

divulgada. (Em razão da pandemia do Covid-19, definiremos a data para divulgação do resultado do concurso 

assim que retornarmos à normalidade).  

 

V - DA PREMIAÇÃO 

 

1. A dissertação de Mestrado classificada em primeiro lugar receberá premiação em dinheiro no valor de 

R$ 1500,00. A dissertação classificada em segundo lugar receberá menção honrosa.  

 

2. A tese de Doutorado classificada em primeiro lugar receberá premiação em dinheiro no valor de R$ 2000,00 

e será publicada em formato e-book pelo Setor de Publicações do IFCH. A versão eletrônica (e-book) poderá 

ser baixada gratuitamente do site do Setor de Publicações do IFCH. O PPGCP irá financiar a revisão da obra 

para publicação. A tese classificada em segundo lugar receberá menção honrosa.  

  

3. A premiação em dinheiro deverá ser investida em atividades acadêmicas (passagens e diárias para 

participação em eventos acadêmicos nacionais ou internacionais, trabalho de campo, tradução do artigo para 

outras línguas, pagamento de taxa de inscrição em eventos, etc) devidamente comprovada para fins de 

prestação de contas.  

 

4. A premiação ocorrerá em um seminário comemorativo no segundo semestre de 2020, em data a ser divulgada 

no momento oportuno.  

 

 

 


