
Edital dos Prêmios da Pós-Graduação do IFUSP

A Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Física da USP abre inscrições para os Prêmios

da Pós-Graduação do IF - 2023.

Distribuídos em 9 categorias, os prêmios têm por objetivo valorizar nossos alunos em suas

atividades de pesquisa, ensino e extensão.

Das inscrições

As candidaturas podem ser registradas pelos próprios alunos ou por seus orientadores.

Indicações também podem ser feitas por outros membros da comunidade do IFUSP. Tanto as

candidaturas quanto as indicações, bem como toda a documentação acessória, deverão ser

registradas diretamente em formulário online, que pode ser acessado por meio do link:

https://forms.gle/iW1qCJiXVkAztSUF8 (é necessário estar conectado à conta @usp.br).

Período de inscrições: 15/03 a 13/04/2023.

Só serão consideradas válidas as inscrições/indicações de dissertações/teses defendidas no

período compreendido entre 01/01/2022 e 31/12/2022. O mesmo intervalo de tempo se

aplica às 4 primeiras categorias de destaques. Os destaques de “instrumentação”,

“inovação” e “inclusão” referem-se a ações ocorridas nos últimos 4 anos (2018-2022).

Categorias dos prêmios

● Melhor Tese de Doutorado

● Melhor Dissertação de Mestrado

● Destaque de artigo científico - que deve ter contado com a participação relevante

do(a) aluno(a) de pós-graduação inscrito(a) nesta categoria

● Destaque de participação em evento internacional (online ou presencial) - no qual

o(a) estudante tenha apresentado trabalho
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● Destaque de pesquisa de aluno(a) iniciante - voltado para estudantes do 1º ano de

pós-graduação no IFUSP

● Destaque em ensino, monitoria ou estágio

● Destaque em instrumentação ou desenvolvimento de software

● Destaque em inovação e empreendedorismo

● Destaque em inclusão, diversidade e equidade. Prêmio voltado para estudantes que

contribuíram em benefício de grupos sociais subrepresentados na academia. A

contribuição pode se dar de diversas formas, dentre elas pesquisa científica e

atividades que levaram a uma maior visibilidade desses grupos na academia, bem

como outras iniciativas meritórias.

Do julgamento

A análise dos candidatos e dos indicados será realizada por uma banca composta por seis (6)

docentes do IF selecionados pela Comissão de Pós-Graduação, um(a) representante dos

alunos de pós-graduação do IF, além de um(a) membro externo ao IF. Essa banca poderá

ainda indicar pareceristas ad hoc se julgar necessário.

Da premiação

A solenidade de entrega dos prêmios e menções honrosas será realizada no dia 24/04/2023,

durante o 2º Simpósio da Pós-Graduação do IF.
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