
 
 UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  PARANÁ 
Setor de Ciências da Terra  

              Departamento de Geomática 
                          Programa de Pós-graduação em Ciências Geodésicas 

  

EDITAL 17 - PRÊMIO CURTA CIÊNCIA - ETAPA PPGCG 

O Prêmio Curta Ciência UFPR (http://www.prppg.ufpr.br/site/premiocurtaciencia2020/), criado       

em 2019, tem o objetivo de reconhecer formalmente o mérito acadêmico das teses e dissertações               

defendidas no âmbito dos Programas de Pós-graduação (PPG) na Universidade Federal do Paraná. 

O Programa de Pós-graduação em Ciências Geodésicas, em seu esforço para aumentar a              

visibilidade da produção científica do nosso programa, lança então a etapa PPGCG do Prêmio Curta               

Ciência, em duas modalidades: A - teses e dissertações defendidas de setembro de 2019 a setembro de                 

2020, cujos vencedores em cada um dos níveis (mestrado e doutorado) serão indicados para a etapa da                 

universidade e B - teses e dissertações defendidas de janeiro a agosto de 2019, que não será competitiva.                  

Os vídeos de todos os participantes serão disponibilizados ao público através do canal de YouTube do                

PPGCG e os Press Releases serão disponibilizados no site, e encaminhados à agência escola da UFPR.  

Este edital define as regras para a inscrição nas duas Categorias. 

DA ELEGIBILIDADE 

Art. 1º    Para participação neste Edital de pré seleção, os egressos do PPGCG devem atender aos              

seguintes critérios de elegibilidade:  

 

I - Ter defendido tese ou dissertação no PPGCG de setembro de 2019 a setembro de 2020                 

(CATEGORIA A) ou de janeiro a agosto de 2019 (CATEGORIA B);  
II - Ser inscritas pelos seus autores segundo as instruções deste edital, acompanhada de Press               

Release de até uma página e um vídeo curto (veja tutoriais e dicas nos videos:               

https://www.youtube.com/watch?v=vqhcX6mbfRQ e  

https://www.youtube.com/watch?v=wSIrn3-xwCo). 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 2º    As inscrições serão realizadas somente pelo formulário disponível no link:          

https://forms.gle/7jaF8Kv7EKQ8kXGV8 pelos egressos elegíveis do programa, dos dias 11 a 28 de            

setembro de 2020 (CATEGORIA A) e de 11 de setembro a 30 de outubro (CATEGORIA B). Ao se inscrever,                   

o egresso concorda que o Press Release seja divulgado na página do PPGCG e o vídeo seja divulgado no                   

canal do YouTube do Programa. 

DA SELEÇÃO 

Art. 3º    A tese e a dissertação ganhadoras na categoria A serão selecionadas pelo Colegiado do              

PPGCG e irão representar o PPGCG na etapa da UFPR. 

 

Art. 4º    Os critérios de seleção da Categoria A irão considerar: 

 

I. Contribuição e impacto do trabalho para a área de conhecimento e sociedade,  

II. Aspectos de inovação e desenvolvimento;  

III. Publicações derivadas e  
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IV. Qualidade do vídeo e Press Releases enviados. 

 

 

Curitiba, 11 de setembro de 2020. 

 

Profa.  Dra. Silvana Philippi Camboim  

Coordenadora do PPGCG 

 


