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Edital do Prêmio Manuel Hernández de Teses e Dissertações - Edição 2016 
 
 
O Prêmio Manuel Hernández de Teses e Dissertações visa prestigiar a estudantes com 
destacado mérito acadêmico e estimular a qualidade e a visibilidade da produção científica do 
Programa de Pós-graduação em Biocombustíveis.  
 
Das inscrições  
 
A inscrição da tese ou dissertação deverá ser realizada pelo próprio autor, constando os seguintes 
documentos:  
a) Ficha de inscrição (Anexo I);  
b) Cópia da Ata ou documento equivalente da defesa da tese ou dissertação, constando sua 
devida aprovação e a data de realização;  
c) Exemplar da tese ou dissertação em versão PDF.  
 
A documentação completa deverá ser digitalizada e encaminhada para o e-mail 
ppgbiocombustiveis@ufvjm.edu.br até às 23h59 horas do dia 31 de outubro de 2016.  
 
Da comissão avaliadora  
 
A comissão avaliadora será composta por, no mínimo, três membros, todos doutores.  
 
É vedada a participação de orientadores ou coorientadores de dissertações e teses concorrentes 
nesta comissão avaliadora.  
 
Dos critérios 
 
Os critérios utilizados pela comissão avaliadora incluirão os seguintes quesitos:  

1. Aderência do tema às questões científicas ou tecnológicas da cadeia de produção de 
biocombustíveis;  

2. Logicidade da estrutura do trabalho;  
3. Pertinência e solidez do suporte teórico;  
4. Rigor metodológico;  
5. Qualidade redacional;  
6. Originalidade da proposta (para as teses).  
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Do prêmio 
 
Serão premiadas a melhor tese e a melhor dissertação:  
 

a. Melhor Tese – Certificado de Premiação e inclusão na seção Prêmio Manuel Hernández 
de Teses e Dissertações do website do PPG-Biocombustíveis.  

 
b. Melhor Dissertação – Certificado de Premiação e inclusão na seção Prêmio Manuel 

Hernández de Teses e Dissertações do website do PPG-Biocombustíveis. 

A comissão avaliadora poderá, adicionalmente, indicar Menções Honrosas, com o fim de dar 
visibilidade a outros trabalhos de mérito. 

 A comissão de premiação poderá decidir pela não atribuição do Prêmio Manuel Hernández de 
Tese e Dissertação caso nenhum trabalho atinja um patamar de qualidade que justifique a sua 
concessão. 

Do anúncio 

A tese e a dissertação premiadas serão anunciadas no I Workshop do Programa de Pós-graduação 
em Biocombustíveis que ocorrerá na cidade de Uberlândia, no Campus Santa Mônica da UFU, 
no dia 13 de novembro de 2016. 

 

Diamantina, 13 de outubro de 2016 

 


