CONCURSO BRASILEIRO ANPOCS DE OBRAS CIENTÍFICAS,
TESES E DISSERTAÇÕES UNIVERSITÁRIAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS –
EDITAL 2021
A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais anuncia a
Edição 2021 do Concurso Brasileiro ANPOCS de Obras Científicas e Teses e Dissertações
Universitárias em Ciências Sociais. A premiação anual no campo das Ciências Sociais visa
incentivar a produção científica e cultural no país e assegurar a difusão dos trabalhos de
excelência acadêmica e intelectual.
Visando assegurar representatividade regional e de áreas, este Concurso Brasileiro
ANPOCS de Teses e Dissertações Universitárias em Ciências Sociais está organizado em 3
(três) etapas de seleção e avaliação e em 3 (três) categorias de premiação: finalistas, melhor
tese e melhor dissertação (acompanhada das respectivas menções honrosas).
I. INFORMAÇÕES E REGRAS GERAIS:
DA ÁREA
Este Concurso é dirigido à área de Ciências Sociais, compreendida como a Antropologia, a
Ciência Política e a Sociologia.
DA INSCRIÇÃO
A inscrição no Concurso Brasileiro ANPOCS de Obras Científicas e Teses e Dissertações
Universitárias em Ciências Sociais obedecerá aos procedimentos que se seguem:
(a) Apenas serão aceitas inscrições encaminhadas pelos Programas e Centros
de Pesquisa filiados à ANPOCS, no caso de teses e dissertações, e/ou
também pelos autores, no caso de obras científicas, mediante
apresentação do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, bem
como do Formulário de Encaminhamento, disponível em:
http://www.anpocs.com/index.php/concurso-anpocs-obras-eteses/2503-edital-2021.
(b) Apenas poderão se inscrever neste Concurso os Programas e Centros
filiados à ANPOCS adimplentes ou em processo de pagamento da
anuidade 2021.
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DA ADINPLÊNCIA
Para os fins de participação neste Concurso, serão considerados adimplentes Centros e
Programas de Pós-Graduação:
(a) Com anuidade quitada até 16 de abril de 2021.
(b) Que manifestem compromisso formal de pagamento da anuidade de 2021 junto
à Secretaria da ANPOCS até 30 de julho de 2021.
DOS PRAZOS

16 de abril de 2021

Início da Etapa 1: prazo máximo para indicação e encaminhamento à
secretaria da ANPOCS das teses e dissertações selecionadas
exclusivamente pelos Centros e Programas de Pós-Graduação filiados à
ANPOCS

16 de abril de 2021

Prazo máximo para indicação e encaminhamento à secretaria da
ANPOCS das obras científicas, que podem ser inscritas pelos próprios
autores ou indicadas também pelos Centros de Pesquisa e Programas
de Pós-Graduação filiados à ANPOCS

20 de maio de 2021

Início da Etapa 2: avaliação das teses e dissertações pelos pareceristas
ad hoc e das Obras Científicas para o Comitê Acadêmico da ANPOCS.

03 de agosto de 2021

Divulgação dos finalistas;
Início da Etapa 3: avaliação das teses e dissertações finalistas pelos
Júris.

27 de outubro de 2021

Divulgação dos resultados em sessão especial durante o 45ª Encontro
Anual da ANPOCS.

DO COMITÊ ORGANIZADOR, PARECERISTAS E JÚRIS
O Comitê Organizador deste Concurso é composto por Luciana Farias Santana (UFAL); Felipe
Comunello (UFRGS) e Mariana Chaguri (Unicamp/ANPOCS).
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As etapas de avaliação do Concurso Brasileiro ANPOCS de Teses e Dissertações
Universitárias em Ciências Sociais contam com pareceristas ad hoc (Etapa 2) e Júri
constituído para este fim específico (Etapa 3). Serão constituídos 2 (dois) Júris: um para
dissertações e outro para teses. A composição dos Júris será amplamente divulgada pela
ANPOCS.
As etapas de avaliação do Concurso Brasileiro ANPOCS de Obras Científicas são realizadas
pelo Comitê Acadêmico da ANPOCS
II. CONCURSO DE TESES E DISSERTAÇÕES
DA ELEGIBILIDADE
Estarão aptas a se inscrever neste Concurso:
(a) As teses de doutorado e as dissertações de mestrado defendidas ao longo
do ano de 2020, em Centros de Pesquisa e Programas de Pós-Graduação
filiados à ANPOCS.
(b) As teses de doutorado e as dissertações de mestrado que não tenham sido
publicadas por editoras comerciais.
(c) Teses e dissertações defendidas em instituições filiadas à ANPOCS que
estejam adimplentes ou, se inadimplentes, em processo de regularização.
DAS CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO
Categoria Finalistas
Composta por 15 teses e 15 dissertações.
A seleção dos premiados na categoria finalista observará obrigatoriamente os seguintes
critérios:
(a) Critério regional: a lista de finalistas será composta por no mínimo 02
teses e 02 dissertações das seguintes regiões Centro-Oeste/Norte;
Nordeste; Sul; e Sudeste;
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(b) Critério de área: a lista de finalistas será composta por no mínimo 02
teses e 02 dissertações de cada área (Antropologia, Ciência Política e
Sociologia);
O anúncio dos premiados nesta categoria será feito com antecedência mínima de 50 dias em
relação ao Encontro Anual.
Tal antecedência visa garantir que as teses e dissertações premiadas sejam divulgadas e
promovidas pela ANPOCS por meio de suas redes socais e demais canais de comunicação tanto
entre a comunidade, quanto entre os parceiros da Associação.

Categorias Melhor Tese e Melhor Dissertação
Composta por 01 tese e por 01 dissertação. Juntamente à tese e à dissertação vencedoras,
serão escolhidos até 02 teses e 02 dissertações para atribuição de menção honrosa.
A tese e a dissertação vencedoras serão adaptadas para livro e publicadas em e-books, em
editora comercial ou universitária que ofereça as melhores condições, segundo critérios e
formalidades da ANPOCS.
As teses e dissertações que receberem menções honrosas, receberão um aporte parcial de
recursos para publicação em e-books, segundo critérios e formalidades da ANPOCS.
O anúncio dos premiados nesta categoria será realizado em sessão especial durante o 45ª
Encontro Anual da ANPOCS.
DA INSCRIÇÃO
As inscrições das teses e dissertações deverão ser realizadas por meio do Formulário Online
disponível em: https://forms.gle/XXAwGEc44yxrGF2Y8.
O preenchimento de todos os campos do formulário é obrigatório e serão desconsideradas
submissões de teses e dissertações acompanhadas de formulários incompletos.
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De modo complementar
concurso@anpocs.org.br

ao

formulário,

deverão

ser

enviados

ao

e-mail

(a) 01 (uma) cópia eletrônica de cada tese e/ou dissertação. Esta deve ser
encaminhada, em formato PDF;
(b) Comprovante de pagamento;
(c) Carta dirigida à ANPOCS formalizando a indicação dos trabalhos
selecionados;
DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Conceito do Curso (Avaliação CAPES 2012/2016)
Cursos com conceitos 6 e 7
Cursos com conceito 5
Cursos 3 e 4

Valor (por tese ou dissertação)
R$ 565,00
R$ 505,00
R$ 440,00

O pagamento deverá ser feito por meio de:
Depósito bancário ou Nota de Empenho, no Banco do Brasil, Agência nº. 4328-1, Conta
Corrente nº. 20.700-4, CNPJ nº. 29.978.236/0001-89, correntista ANPOCS. O
comprovante de depósito deverá acompanhar os trabalhos inscritos;
Em hipótese alguma a taxa de inscrição será devolvida.
DA SELEÇÃO
O concurso será realizado em 03 (três) etapas:
Etapa 1: Seleção e indicação pelos Centros de Pesquisa e Programas de Pós-Graduação filiados
Cada programa, perfilando dinâmica própria, reunir-se-á para selecionar e indicar as
dissertações e teses que deverão ser encaminhados para o Concurso Brasileiro ANPOCS de
Teses e Dissertações Universitárias em Ciências Sociais, seguindo os critérios abaixo:
(a) Cada Programa e Centro de Pesquisa, dentro de suas atribuições, disporá de total
autonomia para a constituição de sua comissão seletiva;
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(b) Cada Programa e Centro de Pesquisa deverá indicar 01 (um) trabalho em cada
modalidade (mestrado e doutorado);
(c) Programas que no ano de 2020 tenham tido um número de defesas realizadas de
15 (quinze) ou mais trabalhos, em uma ou cada modalidade, poderão indicar até
dois trabalhos de mestrado e/ou doutorado em que esse número for atingido;
(d) Não serão aceitas teses e dissertações inscritas fora dessas normas.
Etapa 2: Análise e avaliação por pareceristas ad hoc e premiação da categoria finalistas.
Cada trabalho inscrito será submetido à análise de dois avaliadores/as ad hoc, selecionados a
partir de sua expertise nas temáticas das dissertações e teses inscritas.
A avaliação levará em consideração os seguintes critérios: originalidade, contribuição à área
de pesquisa; pertinência e adequação do diálogo com a bibliografia de referência; abrangência
dos objetivos; adequação da metodologia ao desenvolvimento dos objetivos.
A avaliação será orientada pelos critérios acima elencados observará a metodologia:
(a) Cada tese e dissertação inscrita avaliada receberá notas de 7 (sete) a 10 (dez),
com intervalos de 0,25 de 02 avaliadores/as ad hoc;
(b) Cada avaliador/a analisará 03 (três) dissertações ou 03 (três) teses;
(c) Os dois trabalhos com as melhores notas atribuídas pelo avaliador/a integrarão
a pré-lista de finalistas;
(d) Em posse das notas e pareceres recebidos pelos trabalhos, o Comitê Organizador
do Concurso elaborará lista com as 15 dissertações e as 15 teses premiadas como
finalistas do Concurso Brasileiro ANPOCS de Teses e Dissertações Universitárias em
Ciências Sociais;
Tal lista será composta partir da aplicação dos critérios regional e de área acimada indicados,
obedecendo a melhor pontuação recebida pelos trabalhos.
ETAPA 3: Avaliação pelos Júris
As teses e dissertações premiadas na categoria finalista serão analisadas por dois Júris
distintos: um para dissertações e outro para teses.
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(a) Os Júris serão compostos por 6 (seis) membros: 2 (dois) de cada área, contemplando
a seguinte divisão em regiões: Centro-Oeste/Norte; Nordeste; Sul; e Sudeste;
(b) A análise dos Júris levará em conta os mesmos critérios estabelecidos na Etapa 2. No
entanto, por se tratar de uma nova rodada de avaliação, as notas atribuídas na etapa
anterior não serão consideradas;
(c) Os Júris também atribuirão notas de 7 a 10, com intervalo de 0,25 para cada trabalho
avaliado;
(d) Cada Júri fará a escolha de 01 tese e por 01 dissertação premiadas como vencedoras
do Concurso Brasileiro ANPOCS de Teses e Dissertações Universitárias em Ciências
Sociais;
(e) Cada Júri fará a escolha de até 02 teses e 02 dissertações premiadas com menções
honrosas Concurso Brasileiro ANPOCS de Teses e Dissertações Universitárias em
Ciências Sociais.

OBRAS CIENTÍFICAS
DA ELEGIBILIDADE
Estarão aptas a se inscrever neste Concurso:
(a) Livros publicados ao longo do ano de 2020, inclusive em coautoria, desde que pelo
menos um deles cumpra com o estipulado nos itens (d) e (e).
(b) Livros que não possuem caráter de coletâneas.
(c) Livros publicados em língua portuguesa e não resultantes de teses e dissertações já
premiadas pela ANPOCS.
(d) O concurso de obras científicas abrigará dois tipos de submissão à premiação:
• Livros indicados por autores, desde que filiados institucionalmente a
Programas de Pós-Graduação e Centros de Pesquisa filiados à ANPOCS;
• Livros indicados pelos programas de pós-graduação e centros de pesquisa
filiados à ANPOCS, desde que os autores sejam filiados a algum Centro filiado
a ANPOCS.
(e) Independentemente do tipo de submissão, apenas serão aceitas inscrições de Programas
e Centros adimplentes ou, se inadimplentes, em processo de regularização.
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DA INSCRIÇÃO
As inscrições das obras científicas deverão ser realizadas por meio do Formulário Online
disponível em: https://forms.gle/1L7H33RZHFR5vAzo8 .
O preenchimento de todos os campos do formulário é obrigatório e serão desconsideradas
submissões de obras científicas acompanhadas de formulários incompletos.
De modo complementar
concurso@anpocs.org.br

ao

formulário,

deverão

ser

enviados

ao

e-mail

(a) A versão digital da obra científica (em PDF, por exemplo), conforme informado no
formulário de inscrição;
(b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
DA TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição no Concurso é de R$ 500,00 por livro. O pagamento deverá ser feito por
meio de:
Depósito bancário ou Nota de Empenho, no Banco do Brasil, Agência nº. 4328-1, Conta
Corrente nº. 20.700-4, CNPJ nº. 29.978.236/0001-89, correntista ANPOCS. O
comprovante de depósito deverá acompanhar os trabalhos inscritos;
Em hipótese alguma a taxa de inscrição será devolvida.

DO JULGAMENTO
O julgamento das Obras Científicas inscritas ficará sob a incumbência do Comitê Acadêmico da
ANPOCS.
DA PREMIAÇÃO
O Prêmio para Obra Científica neste Concurso prevê o reconhecimento formal da ANPOCS, não
havendo outros modos de premiação.
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ANEXO
Modelo da Ficha de Avaliação
Número de Registro:
Título da dissertação/tese:
Autor(a):
Observação: as notas deverão ser atribuídas de 7,0 a 10,0, com intervalo de 0,25.
No que se refere à originalidade da dissertação ou tese analisada, que nota você atribui aos seguintes
itens:
Quesito
Originalidade do tema
Originalidade do objeto
Originalidade das hipóteses
Originalidade dos objetivos elencados para desenvolver a hipótese
Média 01

Nota

Caso queira, registre aqui seus comentários adicionais

No que se refere à abrangência dos objetivos da dissertação ou tese analisada, que nota você atribui
aos seguintes itens:
Quesito
Nota
Pertinência dos objetivos
Alcance analítico dos objetivos
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Conexão entre objetivos e hipótese
Média 02
Caso queira, registre aqui seus comentários adicionais

No que se refere à adequação da metodologia ao desenvolvimento dos objetivos da dissertação ou
tese analisada, que nota você atribui aos seguintes itens:
Quesito
Exposição nítida da metodologia empregada
Adequação da metodologia empregada
Conexão entre metodologia e teoria empregadas
Média 03

Nota

Caso queira, registre aqui seus comentários adicionais

No que se refere à pertinência e adequação do diálogo com a bibliografia de referência da
dissertação ou tese analisada, que nota você atribui aos seguintes itens:
Quesito
Pertinência da bibliografia de referência mobilizada
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Nota

Adequação da bibliografia de referência mobilizada
Atualização no campo dos debates bibliográficos sobre o tema objeto da
tese/dissertação
Capacidade de conexão e síntese da bibliografia de referência mobilizada
Média 04
Caso queira, registre aqui seus comentários adicionais

Qual nota você atribui à contribuição à área de pesquisa realizada pela dissertação ou tese analisada:
Quesito
Contribuição à área de pesquisa
Média 05
Caso queira, registre aqui seus comentários adicionais

NOTA FINAL
Média 01
Média 02
Média 03
Média 04
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Nota

Média 05
Nota final
Caso queira, registre aqui seus comentários adicionais sobre a nota.
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