
 

 

CHAMADA PÚBLICA  

PRÉ-SELEÇÃO PRÊMIO CAPES DE TESE 2019 

 

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 PÚBLICO a abertura de chamada para o processo de 

seleção de tese para inscrição no PRÊMIO CAPES DE TESE – Edição 2019.  

 

1. Calendário para recebimento das teses: 23/05 a 28/05 

 

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

ilsecpos@unb.br, com cópia para  poslit.unb@gmail.com.  

 

3. Documentação a ser entregue (toda digitalizada):  

a) Exemplar completo da Tese selecionada, defendida em 2018; 

b) Declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição de sua tese no Prêmio 

Capes de Tese 2019; 

c) Mini resumo da tese (até 500 caracteres).  

d) Foto do autor da tese em alta resolução (300 DPI).  

e) Exemplares de artigos e/ou livros aceitos para publicação, ou ainda outros produtos 

relevantes decorrentes da tese que poderão ser considerados pela comissão de julgamento do 

Prêmio.  

 

4. Da Seleção:  

Somente serão aceitas teses defendidas neste Programa durante o ano de 2018, devidamente 

acompanhadas dos documentos constantes nos itens “a”, “b”, “c” e “d” mencionados acima, e que 

cumpram com todos os critérios de elegibilidade do Prêmio Capes de Tese - Edição 2019.  

As teses recebidas no prazo antes citado serão avaliadas pela Comissão de Avaliação 

indicada pelo Colegiado do Pós-Lit. TEL em conformidade com as disposições gerais, critérios e 

cronograma estabelecidos no Edital Prêmio Capes de Tese – Edição 2019 (para informações: 

http://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/11042019_Edital_6_-
_Pr%C3%AAmio_CAPES_de_Tese_Edi%C3%A7%C3%A3o_2019.pdf).  

O Resultado Final da avaliação será informado aos interessados e amplamente divulgado 

pelo Programa. Casos omissos ou excepcionais serão julgados pela Comissão de Seleção em 

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

 

Em Brasília, a 22 de maio de 2019.  

 

 

 

 
 

                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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