
KM Brasil 2022 

17º Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento 

19 a 22 de setembro de 2022 

Realização: SBGC – Sociedade Brasileira de Gestão d o 

Conhecimento 

 

Orientações para Submissão -  Prêmio SBGC de Teses e 

Dissertações  

 

O Comitê Científico do KM Brasil 2022 convida à submissão de teses e 

dissertações para o 17º Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento.  

A partir da 15ª edição do KM Brasil a Sociedade Brasileira de Gestão do 

Conhecimento institui o Prêmio SBGC de Teses e Dissertações. A premiação volta-se 

às teses e dissertações que abordaram o tema Gestão do Conhecimento em sua 

pesquisa.  

 

Prazo para submissão: até 15/07/2022 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Prêmio SBGC de Teses e Dissertações (edição 2022) será outorgado para 

as melhores teses de doutorado (acadêmico ou profissional) e dissertações de 

mestrado (acadêmico ou profissional) defendidas entre 01º/01/2021 e 30/06/2022. 

 

Os prêmios desta edição do KM Brasil 2022 são: 

- Melhor tese sobre o tema Gestão do Conhecimento 

- Menção honrosa para até três outras teses sobre o tema Gestão do 

Conhecimento 

- Melhor dissertação sobre o tema Gestão do Conhecimento 

- Menção honrosa para até três outras dissertações sobre o tema Gestão do 

Conhecimento 
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Para concorrer à premiação indicada, as teses e dissertações submetidas 

devem obrigatoriamente atender aos critérios de elegibilidade indicados a seguir: 

 

I. Estar registrada nos currículos do autor e do professor orientador na 

Plataforma Lattes do CNPq; 

II. Ter sido defendida entre 01º/01/2021 e 30/06/2022; 

III. Ter sido defendida em Programa de Pós-graduação reconhecido e 

recomendado pela CAPES no Brasil; 

IV. Não ter sido submetida para apreciação em edições anteriores do Prêmio 

SBGC; 

V. Um mesmo professor orientador poderá submeter à premiação somente 

uma única tese e uma única dissertação de seus orientandos. 

  

2. AVALIAÇÃO 

A avaliação do comitê julgador para indicação das teses e dissertações 

vencedoras levará em consideração os seguintes critérios: 

 

I. Originalidade do trabalho; 

II. Qualidade do trabalho; 

III. Relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social; 

IV. Caráter inovador (exigível como obrigatório somente às teses). 

  

Caso nenhuma tese ou dissertação cumpra os critérios de avaliação 

estipulados, a SBGC reserva-se ao direito de não atribuir os prêmios indicados 

previamente. 

  

3. SUBMISSÃO 

  

Para submeter a tese ou dissertação à premiação, o responsável deverá 

observar os seguintes passos: 
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I. Submissão de formulário preenchido com o resumo estruturado da tese ou 

dissertação (arquivo em formato PDF) – para acesso ao modelo, clique aqui; 

II. Indicação no formulário de link de acesso à íntegra da dissertação/tese; 

III. Formulário preenchido com as produções vinculadas ao trabalho (indicação 

de artigos ou capítulos/livros publicados ou aceitos para publicação, ou 

ainda outros produtos relevantes decorrentes da tese ou dissertação) 

(arquivo em formato PDF) – para acesso ao modelo, clique aqui. 

 

A falta de qualquer um dos documentos listados acima implicará na 

desclassificação da tese ou dissertação por parte do Comitê Avaliador do evento. 

  

4. PREMIAÇÃO 

Os prêmios indicados consistem na entrega de certificado da SBGC ao autor, 

professor orientador e Programa de Pós-graduação das teses e dissertações 

premiadas. 

  

5. CRONOGRAMA 

A submissão dos documentos relativos à tese ou dissertação segue o mesmo 

prazo final para a submissão de trabalhos e casos, conforme indicado nas diretrizes 

do KM Brasil 2022. 

A divulgação dos resultados do Prêmio SBGC de Teses e Dissertações 

ocorrerá durante o evento. 

  

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ressalta-se que não caberá recurso de qualquer espécie em relação às 

decisões tomadas pela Comissão de Avaliação para quaisquer prêmios. 

O não cumprimento de qualquer instrução indicada anteriormente implicará na 

desclassificação da tese ou dissertação. 

Quaisquer casos omissos serão julgados pela Comissão de Avaliação do 

evento 


