
 

 

CHAMADA PÚBLICA 01/2020  

SELEÇÃO 

PRÊMIO “ANTONIO CANDIDO” DE TESES E DISSERTAÇÕES DA ANPOLL 

(teses defendidas entre janeiro de 2018 a janeiro de 2020) 

 

O Professor Dr. Erivelto da Rocha Carvalho, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura - 

Póslit, área de Concentração Literatura e Práticas Sociais, da Universidade de Brasília, no uso de suas atribuições, 

TORNA PÚBLICA a abertura de chamada para o processo de seleção de tese para inscrição no PRÊMIO 

“ANTONIO CANDIDO” DE TESES E DISSERTAÇÕES DA ANPOLL para teses defendidas entre janeiro de 2018 

a janeiro de 2020 (conforme Edital 01/2019 da ANPOLL).  

 

1. Calendário de recebimento das teses e dissertações com a respectiva documentação: 13/01 a 07/02 

de 2020.  

 

2. Forma de entrega: Pelo próprio interessado, exclusivamente via e-mail para  ilsecpos@gmail.com, com 

cópia para  ilsecpos@unb.br e designação do assunto como PRÊMIO “ANTONIO CÂNDIDO” DE TESES E 

DISSERTAÇÕES DA ANPOLL.  

 

3. Documentação a ser entregue (toda digitalizada em formato PDF):  

a) Exemplar em PDF da tese ou dissertação deve ser enviado sem nenhum tipo de identificação pessoal dos 

autores, orientadores e/ou co-orientadores, bancas, agradecimentos, grupos de pesquisas, entre outras formas de 

identificação.  

b) Declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição de sua tese e/ou dissertação no prêmio.  

 

4. Da Seleção:  

Somente serão aceitas teses defendidas neste Programa durante o período entre janeiro de 2018 a janeiro de 

2020, devidamente acompanhadas da documentação completa na forma solicitada (tal como constante nos itens “a” e 

“b” anteriores), e que cumpram com todos os critérios de elegibilidade previstos no Edital nº 01/2019 PRÊMIO 

“ANTONIO CANDIDO” DE TESES E DISSERTAÇÕES DA ANPOLL.  

Somente as teses e dissertações recebidas no prazo antes citado serão avaliadas pela Comissão de Avaliação 

do Programa (formada pelos membros da sua CPGL) em conformidade com as disposições do Edital 01/2019 da 

ANPOLL (para maiores informações: https://anpoll.org.br/enanpoll2020/wp-content/uploads/2019/11/Edital-
Teses-e-Dissertac%CC%A7o%CC%83es-ANPOLL.pdf).  

O Resultado Final da Avaliação será informado aos interessados e amplamente divulgado pelo Programa 

após a decisão da Comissão de Avaliação, que escolherá entre as teses e dissertações recebidas apenas uma delas em 

cada modalidade (tese e dissertação). Casos omissos ou excepcionais serão julgados pela Comissão de Avaliação em 

conjunto com a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Literatura.  

 

Em Brasília, a 13 de janeiro de 2020.  

 

 

 

 
 

                Prof. Dr. Erivelto da Rocha Carvalho 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura 

Dep. de Teoria Literária e Literaturas 
Universidade de Brasília 
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