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PRÊMIO VALE‐CAPES
DE CIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Coordenação Executiva dos Órgãos Colegiados
Brasília, 05 de julho de 2016

É com grande honra e satisfação que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) e a VALE S.A. outorgam o Prêmio ValeCapes de Ciência e Sustentabilidade de
tese de doutorado do grupo I – Processos eficientes para redução do consumo de água e de energia, a
Joe Arnaldo Villena Del Carpio, pela tese “Uso de pigmentos de óxidos de metais mistos na
pavimentação para a mitigação da Ilha de Calor Urbana” defendida no ano de 2014, sob orientação de
Glicério Trichês e coorientação de Deivis Luis Marinoski, do Programa de PósGraduação em Engenharia
Civil da Universidade Federal de Santa Catarina.
Sua contribuição certamente será de extrema valia para o desenvolvimento e aprimoramento da
área, bem como para o avanço da pósgraduação e do conhecimento científico de qualidade no Brasil.
O resultado foi publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2016, seção 1, página 5,
Portaria n° 98, de 1 de julho de 2016, e se encontra disponível no site: http://www.capes.gov.br
O Prêmio, de acordo com o Edital Conjunto nº 01/2016, publicado no DOU de 15 de fevereiro de
2016, constituise de:
Art. 6° O Prêmio ValeCapes de Ciência e Sustentabilidade de Tese de Doutorado consiste em:
I  passagem aérea e diária para o autor e um dos orientadores da tese premiada para que
compareçam à cerimônia de premiação que ocorrerá em local a ser definido. Serão custeadas passagens
somente de trechos que compreendem o território brasileiro;
II – certificado de premiação a ser outorgado ao orientador, coorientador(es) e ao programa em que
foi defendida a tese;
III  certificado de premiação e troféu para autor;
IV – auxílio a ser concedido pela Vale equivalente a uma participação em congresso internacional,
previamente autorizado pela CAPES e Vale e relacionado à área temática da Tese, para o orientador, no
valor de US$ 3.000,00 (três mil dólares americanos);
V – bolsa para realização de estágio pósdoutoral em instituição nacional de até 3 (três) anos para
o autor da tese, podendo converter em 1 (um) ano para estágio pósdoutoral fora do país em uma
instituição de notória excelência na área de conhecimento do premiado, a ser concedida pela CAPES,
conforme suas regras.
Parágrafo único. Está prevista a concessão de um prêmio adicional pela Vale ao autor da tese, no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Solicitase, ao autor premiado, encaminhar imediatamente à CAPES mini currículo (máximo
500 caracteres) e uma foto em alta resolução (300DPI).
https://webmail.ufsc.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=7232&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

1/2

2017518

Comunica  Prêmio Vale Capes

Tão logo seja decidida a data da cerimônia de entrega dos prêmios encaminharemos formulário de
passagem para os autores e orientadores premiados, cujas despesas de passagens e diárias serão
custeadas pela CAPES. A programação da solenidade de entrega do Prêmio será encaminhada
brevemente.
Atenciosamente,
Coordenadora da SECOL

Contatos
premiovalecapes@capes.gov.br
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