
 
 

 

EDITAL 
Prêmio em Direitos Humanos para papers inscritos no 45º Encontro Anual 

da ANPOCS 
 

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais anuncia o Prêmio 
Direitos Humanos, que em sua primeira edição homenageia o Professor Paulo Sérgio Pinheiro. 
A premiação visa incentivar a produção científica no país em temas e questões ligadas aos 
Direitos Humanos (graves violações de direitos humanos, educação para os direitos humanos, 
políticas de promoção de direitos humanos, cultura da paz e dos direitos humanos, democracia, 
justiça, cidadania), tanto sob perspectivas teóricas quanto empíricas. No mesmo sentido, a 

premiação busca incentivar e promover a difusão de trabalhos de excelência acadêmica e 
intelectual nesta área do conhecimento. 
 
 
I. INFORMAÇÕES E REGRAS GERAIS: 
 
DA ELEGIBILIDADE 

 
Estarão aptos/as a se inscrevem nesta premiação autores/as de papers inscritos no 45º 
Encontro Anual da ANPOCS tanto nos Simpósios de Pesquisa Pós-Graduadas (SPGs), quanto nos 
Grupos de Trabalho (GTs). 
 
DA INSCRIÇÃO 
 
A inscrição no Prêmio obedecerá aos procedimentos que se seguem: 
 

(a) Apenas serão aceitas inscrições encaminhadas pelos/as autores/as dos 
papers, mediante preenchimento do Formulário de Encaminhamento, 
disponível em: https://forms.gle/Z6VK9e9SHPi7XdVw8; 

(b) Para validar a inscrição, autores/as devem submeter o paper completo na 
sua área do inscrito (site do Encontro) até 20/09, seguindo o calendário 
estabelecido para o 45º Encontro Anual da ANPOCS; 

(c) O paper considerado será aquele submetido por meio da área do inscrito 
no site do 45º Encontro Anual da ANPOCS; 

(d) A inscrição é gratuita. 

Importante: o preenchimento de todos os campos do formulário é obrigatório e serão 
desconsideradas submissões de teses e dissertações acompanhadas de formulários 
incompletos. 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/Z6VK9e9SHPi7XdVw8


 
 
DOS PRAZOS 
 

10 de setembro a 29 de 
setembro de 2021 

Período de inscrições dos papers. 

Atenção: o prazo para a submissão dos papers no 45º Encontro Anual 
da ANPOCS é 20/09. 

27 de outubro de 2021 Divulgação dos resultados em sessão especial durante o 45ª 
Encontro Anual da ANPOCS. 

 
 
DAS CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO  
 
Serão premiados 01 paper submetido e apresentado em SPGs e 01 paper submetido e 
apresentado em GTs.  
 
Juntamente a eles, também serão atribuídas menção honrosa a 01 paper submetido e 
apresentado em SPGs e 01 paper submetido e apresentado em GTs.  
 
Importante: apenas serão premiados papers efetivamente apresentados em suas respectivas 
sessões de SPG ou GT no 45º Encontro Anual da ANPOCS. 
 
 
DA SELEÇÃO 
 
Os papers inscritos serão submetidos à análise de Júri composto exclusivamente para este fim. 
 
A avaliação levará em consideração os seguintes critérios: originalidade (quanto à temática 
tratada, à abordagem teórico e metodológica, ao objeto empírico e contemple perspectiva 
comparativa); contribuição para a área de estudos e pesquisas em Direitos Humanos, 
compreendendo efetivo avanço face ao conhecimento disponível, superação de lacunas, além 
de inovações metodológicas, bem como agregação de informações que promovam tanto a 
cultura dos direitos humanos quanto a geração de conhecimento voltado para a formulação e 
implementação de políticas públicas.    
 
 
 


