
  
  

  

PRÉ-SELEÇÃO POSLIT UnB  

PRÊMIO CAPES DE TESE  - Edição 2022  

  

  

  

A Comissão de Pós-Graduação em Literatura (CPGL) do Programa de Pós-

graduação em Literatura (POSLIT) da Universidade de Brasília (UnB), instituída como 

Comissão de Avaliação do Programa, TORNA PÚBLICO o Cronograma e os 

Procedimentos adotados para a Indicação da Tese que representará o Programa no Prêmio 

Capes de Tese - Edição 2022, em conformidade com o Edital CAPES 11/2022.   

  

 CRONOGRAMA   

Etapa  
Datas  

  

Responsáveis  

Pré-Seleção (Recomendações dos Membros dos Programas 

aos Representantes de Linha)  

  

01 de março a 08 de 

abril 

  
Membros do PPG ,     

Representantes de Linha.  

Indicação dos Representantes de Linha à CPGL  11 a 15 de abril  Representantes de Linha  

Primeira votação  
18 de abril  CPGL  

Segunda votação (caso necessário)  19 de abril  CPGL  

Decisão final da CPGL (reunião por via remota)  20 de abril  CPGL/PPG  

  

 

  

a) PROCEDIMENTOS   

  

1. Consideram-se todas as teses defendidas em 2021 no POSLIT e constantes da Plataforma 

Sucupira como pré-inscritas na Seleção, conforme lista elaborada pelo Programa.   

  

2. No período de Pré-Seleção, os Representantes de Linha deverão acolher as recomendações dos 

membros dos Programas para a indicação a ser realizada por cada Representante de Linha de 

Pesquisa (sugere-se que cada orientador abstenha-se de recomendar teses defendidas por seus 

próprios orientandos). 

 

3. No período de Indicação, cada Representante titular das 5 Linhas de Pesquisa, e somente eles, 

indicará 1 tese defendida em sua Linha de Pesquisa para a escolha da Tese a ser indicada ao 

Prêmio CAPES.  

  



4. Participarão da primeira votação: cada Membro Titular da CPGL (os 5 Representantes de Linha, 

a Coordenadora do PPG, a Coordenadora Substituta e a Representação Discente, cada uma com 

um voto). Os Representantes de Linha só poderão votar em 1 única tese não defendida em sua 

Linha de Pesquisa. Os demais Membros Titulares da CPGL só poderão votar em uma das teses 

indicadas. Caso alguma tese alcance três votos e obtenha a maioria simples (mais votos que todas 

as demais), ela será considerada a tese escolhida. Caso contrário, passa-se a uma segunda votação. 

É vedado, conforme Edital 11/2022 da CAPES, que o orientador vote em tese defendida por um 

de seus orientandos.   

 

5. Em caso de empate na primeira votação, passa-se a segunda, apenas entre aquelas teses que 

receberam o número mais alto de votos na primeira votação. São repetidos os mesmos 

procedimentos, com 1 voto para cada Membro da Comissão e com os Representantes de Linha 

podendo votar apenas em teses advindas de outras Linhas. Será considerada escolhida a tese que 

obtiver pelo menos três votos e obtenha a maioria simples. Caso haja um novo empate no primeiro 

lugar entre duas ou três teses, realiza-se uma última votação no dia 24 de abril (quarta-feira), por 

ocasião de reunião remota da CPGL. É vedado, conforme Edital 11/2022 da CAPES, que o 

orientador vote em tese defendida por um de seus orientandos.  

 

6. Por ocasião da Indicação das Linhas e das votações, toda a comunicação entre os Membros 

Titulares da CPGL deverá ser enviada para o e-mail ilsecpos@unb.br , com cópia a todos os 

demais Membros Titulares da Comissão. Manifestações fora dos prazos previstos serão 

desconsideradas (no caso das Indicações) ou consideradas como votos nulos (no caso das 

votações). Para as votações, a ausência de manifestação dos Membros será considerada como 

abstenção. Apenas nos casos em que os Membros Titulares notificarem algum tipo de 

impossibilidade, o voto ou indicação poderá ser comunicado por Membro Suplente pelo mesmo 

meio antes indicado. Casos omissos ou imprevistos serão considerados pela Comissão quando da 

sua reunião final.    

 

7. Após a decisão final, a Coordenação do Programa entrará em contato com o egresso (via  

SECPG-IL) que tiver a tese escolhida para o envio da documentação completa para inscrição no 

Prêmio Capes de Tese - Edição 2022, a ser realizada até o dia 22/04/2022. A Ata Final da Seleção 

será disponibilizada no site do Programa e terá ampla divulgação.    

  

  

  

Em Brasília, 03 de março de 2022.   

  

  
 

  

Profa. Dra. Maria da Glória Magalhães dos Reis  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Literatura  

                         Presidente da Comissão de Pós-Graduação – Comissão de Avaliação  

Dep. de Teoria Literária e Literaturas Universidade de Brasília  
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