CONCURSO
ANPOCS DE TESES
E DISSERTAÇÕES
EM
CIÊNCIAS SOCIAIS

GUIA PARA CENTROS E PROGRAMAS FILIADOS
2021

Prezado/a coordenador/a
Reunimos neste guia as diretrizes gerais do Concurso
ANPOCS de Teses e Dissertações em Ciências Sociais
para o ano de 2021.
Essas diretrizes foram formuladas a partir da análise dos
dados de todos os concursos realizados desde 1999 (ano
de sua 1ª edição), bem como do diálogo com comissões
assessoras desta diretoria: a ANPOCS Regional e a
ANPOCS Associativa.
O Concurso passa a ser composto por 3 etapas de
avaliação e 3 categorias de premiação| finalistas, melhor
tese e melhor dissertação (+ menções honrosas).
Com isso, visamos garantir representatividade regional e
de área na premiação anual da ANPOCS.
Aproveitamos para informar que o 45o Encontro Anual da
ANPOCS será realizado entre 19 e 27 de outubro de 2021,
em plataforma virtual.
Agradecemos pela participação de seu Programa de PósGraduação neste concurso e celebramos uma vez mais a
potência da pesquisa em Ciências Sociais conduzida por
mestres/as e doutores/as de Norte a Sul do país.

André Botelho
Presidente da ANPOCS

ETAPAS DE AVALIAÇÃO

ETAPA 1| Seleção e
indicação pelos
Centros e Programas
de Pós Graduação.

ETAPA 2| Avaliação
por pareceristas ad
hoc.

ETAPA 3| Avaliação
das teses e
dissertações
finalistas pelos Júris.

Critérios de
avaliação nas
etapas 2 e 3

qOriginalidade;
qContribuição à área de pesquisa;
qPertinência e adequação do diálogo com a
bibliografia de referência;
qAbrangência dos objetivos;
qAdequação da metodologia ao desenvolvimento
dos objetivos.

**O modelo completo da ficha de avaliação está disponível no anexo
ao Edital

PREMIAÇÕES
Categoria
Finalistas
Composta por 15 teses e 15 dissertações.
A seleção dos premiados na categoria finalista observará
obrigatoriamente os seguintes requisitos:
No mínimo 2 teses e 2 dissertações do CentroOeste/Norte; 2 teses e 2 dissertações do Nordeste; 2
teses e 2 dissertações do Sul; e 2 teses e 2 dissertações
do Sudeste*;
No mínimo 2 teses e 2 dissertações da área de
Antropologia, 2 teses e 2 dissertações da área de Ciência
Política e 2 dissertações da área de Sociologia**

* A subdivisão regional acompanha a distribuição dos filiados à Anpocs por região, compondo o
seguinte quadro: Centro-Oeste/Norte (15 filiados); Nodeste (26 filiados); Sul (17 filiados); Sudeste
(62 filiados).
**O enquadramento nas áreas será feito a partir da autodeclaração dos inscritos;

PREMIAÇÕES
Melhor dissertação e
melhor tese
(+menções
honrosas)

Composta por 1 tese e por 1 dissertação.

Juntamente à tese e à dissertação
vencedoras, serão escolhidos até 2 teses
e 2 dissertações para atribuição de
menção honrosa.

CALENDÁRIO

16/04/2021

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

20/05/2021

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

10/08/2021

Divulgação dos premiados na categoria finalistas
Início da Etapa 3: avaliação
dissertações finalistas pelos Júris.

27/10/2021

das

teses

e

Divulgação da melhor tese, melhor dissertação +
menções honrosas em sessão especial durante o
45ª Encontro Anual da ANPOCS.

COMITÊ
ORGANIZADOR
Luciana Farias Santana (UFAL)
Felipe Comunello (UFRGS)
Mariana Chaguri
(Unicamp/ANPOCS)

CONTATO|
concurso@anpocs.org.br

