
 
 

PRÊMIO ABRALIC DE TESES E DISSERTAÇÕES  

PRÊMIO DIRCE CÔRTES RIEDEL 

EDIÇÃO 2021 

  

A Associação Brasileira de Literatura Comparada - ABRALIC - torna público o edital do 

PRÊMIO DIRCE CÔRTES RIEDEL ABRALIC,  referente a teses e dissertações defendidas 

em Programas de Pós-Graduação do Brasil, entre março de 2019 a maio de 2021. 

 

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Art. 1º - O prêmio ABRALIC de Teses e Dissertações – “Prêmio Dirce Côrtes Riedel”  – tem 

como objetivo reconhecer o mérito de trabalhos acadêmicos na área dos estudos literários.   

Art. 2º - O PRÊMIO DIRCE CÔRTES RIEDEL, edição 2021, será outorgado para a melhor 

dissertação e a melhor tese defendidas entre março de 2019 a maio de 2021, selecionadas na 

área de estudos de literatura de programas de pós-graduação do Brasil recomendados pela 

CAPES. 

Art. 3º - O prêmio está aberto a todos o(a)s autore(a)s de teses de doutorado e dissertações  de 

mestrado defendidas em Programas de Pós-Graduação do Brasil, observando que o(a) autor(a) 

e/ou o(a) orientador(a)/coorientador(a) sejam filiados e estejam adimplentes, e/ou em  processo 

de filiação e de regularização se inadimplentes, com a ABRALIC.  

 Art. 4º - Constituem critérios para a premiação: 

I.        Originalidade do trabalho; 

II.      Aderência ao campo de estudos da literatura comparada 

III.    Relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social; 

IV.    Consistência teórica e metodológica; 



 
V.      Qualidade da redação; 

VI.    Estrutura/organização do texto. 

   

TÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES 

Art. 5º -  A inscrição dos trabalhos deverá ser feita exclusivamente pelo site da ABRALIC - 

https://www.abralic.org.br/, no sistema criado especialmente para esse fim, até às 23h59min 

do dia 20 de julho de 2021. 

Art. 6º - Os documentos necessários para a inscrição são: 

I.       Ficha de inscrição; 

II.     Arquivo completo do trabalho; 

III.   Declaração assinada pelo autor, concordando com a inscrição de sua tese no prêmio; 

IV.    Carta de recomendação assinada pelo(a) orientador(a), justificando o mérito do trabalho a 

ser inscrito (de 500 a 1000 caracteres); 

V.        Resumo da tese (até 500 caracteres); 

VI.     Minibiografia do autor do trabalho; 

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

§1º - Não serão aceitas inscrições realizadas pelo correio ou por qualquer outro meio 

que não seja o indicado no item 2.1 deste edital. 

§2º - A inscrição no Prêmio implica automaticamente a autorização para a publicação 

da tese no site da ABRALIC. 

§3º - Os documentos exigidos na inscrição (itens I a V) deverão ser enviados em 

formato “PDF” pelo site. 

§4º  - A falta de qualquer um dos documentos listados nos Subitens I a VI do Item 2.2, 

no ato e no prazo das inscrições, implica a desclassificação da tese. 



 
§5º - Serão desclassificadas quaisquer indicações de teses e de dissertações cujos  

autores, coautores, orientadores ou coorientadores sejam membros da Diretoria vigente 

da ABRALIC. 

TÍTULO III - DA COMISSÃO AVALIADORA 

Art. 7º - Para avaliação das dissertações e teses será formada, por escolha e designação da 

Diretoria da ABRALIC, gestão 2020-2021, uma comissão avaliadora, composta por, no 

mínimo, cinco docentes pesquisadores da área de estudos literários, vinculados a programas de 

pós-graduação. 

§1º - A Comissão elegerá um coordenador, que conduzirá os trabalhos e será 

responsável pelo parecer final de avaliação da dissertação ou tese escolhida. 

§2º - É vedada a participação, nesta comissão, de orientadores ou coorientadores de 

dissertações e teses inscritas no certame. 

Art. 8º - A comissão de premiação observará os seguintes procedimentos: 

 I.   A comissão de premiação poderá decidir pela não atribuição do prêmio, caso nenhuma 

tese ou dissertação atinja um patamar de alta qualidade que justifique a concessão de 

premiação; 

 II.   A comissão de premiação poderá atribuir até duas menções honrosas, a serem concedidas 

em forma de certificados aos autores e orientadores. 

TÍTULO IV - DA PREMIAÇÃO 

Art. 9º - O PRÊMIO DIRCE CÔRTES RIEDEL consiste em: 

I - Certificados de premiação, outorgados aos(às) autores(as) da dissertação e da tese; 

II - Certificados de premiação, outorgados aos(às) orientadores(as) da dissertação e da tese; 

III - Publicação da dissertação e da tese em formato e-book. 

  



 
TÍTULO V -  DO CRONOGRAMA 

 

Art. 10º - O PRÊMIO DIRCE CÔRTES RIEDEL obedecerá ao seguinte cronograma para a 

edição 2021: 

 Atividade Data 

Inscrições das dissertações e teses 20/06/2021 a  20/07/2021 

Análise dos documentos enviados 21/07/2021 a 30/07/2021 

Julgamento das Teses e Dissertações  01/08/2021 a 30/09/2021 

Solenidade de entrega do Prêmio 08/10/2021  

   

TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11º - Não cabe recurso das decisões tomadas pelas comissões de julgamento em nenhuma 

das fases da premiação. 

Art. 12º - O não cumprimento de qualquer instrução deste Edital implica desclassificação da 

tese 

Art. 13º - Os casos omissos deverão ser analisados pela Diretoria da ABRALIC, gestora deste 

Edital. 

  

GERSON ROBERTO NEUMANN 

Presidente da ABRALIC – Biênio 2020/2021 

 


