
 
 
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

 
A Comissão Organizadora do II Simpósio de Pesquisa da Pós-Graduação em Relações            

Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia (PPGRI-UFU) torna público a abertura do            

edital para o recebimento de propostas de trabalho com o prazo de inscrição até o dia 28 de                  

setembro de 2019. O evento ocorrerá entre os dias 20 a 22 de novembro de 2019 no campus                  

Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, situado na cidade de Uberlândia - MG. 

O objetivo fundamental do evento é reforçar o debate acadêmico de pesquisas em             

andamento dos pós-graduandos e graduandos/graduados em Relações Internacionais e o          

intercâmbio entre pesquisadores e professores do campo de Relações Internacionais e áreas afins.             

Dessa forma, convidamos os discentes para a reflexão do tema “Paz, Violência e Liberdade nas               

Relações Internacionais”. O evento contará com a modalidade de Painéis de Apresentação nos             

quais as pesquisas serão debatidas e comentadas. Para o caso de graduandos ou graduados haverá               

uma mostra de Iniciação Científica desenvolvida na mesma modalidade. Serão aceitos trabalhos            

nos seguintes eixos temáticos: 

Eixo 1: Análise de Política Externa e Política Externa; 

Eixo 2: Instituições e Regimes Internacionais; 

Eixo 3: Estudos Estratégicos, Segurança e Defesa; 

Eixo 4: Economia Política Internacional; 

Eixo 5: Teoria de Relações Internacionais. 

 

DA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

As propostas de trabalho deverão ser enviadas até o dia 28 de setembro de 2019 através                

do site do evento. A inscrição requer a submissão do resumo de acordo com as seguintes                

diretrizes: 
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1. Os resumos enviados devem ser de autoria individual e em língua portuguesa. As margens              

superior e esquerda deverão ser de 3cm e as margens inferior e direita deverão ser de 2cm.                 

O texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5.  

2. Deverão ser preparados da seguinte maneira: 

a. Título: letras maiúsculas, em negrito e centralizado; 

b. Autor: nome completo com as iniciais em letra maiúscula, alinhado na margem            

direita da folha, se houver co-autor, seu nome deverá vir abaixo do autor; 

c. Afiliação institucional: curso, faculdade, universidade de cada um dos autores em           

nota de rodapé indica após o nome de cada autor; 

d. Apoio financeiro, se for o caso, e orientador(a) deverão ser indicados em nota de              

rodapé inserida após o título do trabalho; 

e. Texto: entre 350 e 450 palavras digitadas em parágrafo único, justificado, sem            

referências bibliográficas, contendo tema, objetivos, metodologias, resultados       

obtidos (ainda que parciais), e conclusão; 

f. Palavras-chave: máximo de três, colocadas ao final do texto, com alinhamento à            

margem esquerda da página e separadas por ponto e vírgula. 

3. O arquivo deverá ser enviado no formato .pdf, indicado do título o nome do autor e o eixo                  

temático da pesquisa. (Ex: MariaSilva_PoliticaExterna.pdf). 

4. Cada apresentador poderá submeter, no máximo, um trabalho, que deverá ser inédito para             

o caso dos pós-graduandos; 

5. É imprescindível que os autores identifiquem o eixo temático no qual o trabalho se              

encaixa. Igualmente, é indispensável que o aluno submeta em anexo, adicional ao resumo             

em um único e-mail para submissão: 

a. Comprovante da situação de matrícula em curso de pós-graduação ou graduação 

b. Atestado de conclusão de curso, para o caso de graduados. 
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DOS TRABALHOS FINAIS 

Os resumos deferidos serão divulgados no dia 02 de outubro de 2019 através de envio de                

e-mails para os inscritos aprovados e da divulgação de lista de deferidos nas páginas oficiais do                

SIMPORI UFU. 

Os trabalhos deferidos deverão ser enviados em sua forma completa até o dia 06 de               

novembro de 2019 para o endereço simporiufu@gmail.com.  

Os autores dos resumos selecionados deverão enviar o trabalho completo em formato de             

artigo acadêmico, que deverá seguir estritamente as regras de formatação e referências da ABNT              

e deverá ter de 5.000 a 7.000 palavras. 

Os artigos completos serão submetidos à avaliação dos professores do Instituto de            

Economia e Relações Internacionais da UFU.  

É imprescindível que os apresentadores e expositores selecionados confirmem, no corpo           

do e-mail do artigo completo, a presença no dia e horário da apresentação, que serão divulgados                

posteriormente. A não confirmação implica na exclusão deste.  

 
DA APRESENTAÇÃO 

A modalidade de apresentação será de apresentação de painéis. Para os alunos da             

pós-graduação seguem as seguintes diretrizes: 

1. Todos os painéis serão compostos de 3 (três) a 4 (quatro) apresentadores(as) de trabalhos              

do mesmo eixo temático e de 1(um(a)) debatedor(a) que, além de comentar os trabalhos,              

terá a função de coordenar as atividades da mesa.  

2. A duração das exposições de cada trabalho em painel será de até 15 minutos por               

expositor(a).  

3. Terão a duração total de 2 horas e deverão prever pelo menos 30 minutos para debate                

aberto, após as apresentações e os comentários do(a) debatedor(a).  

4. O(A) debatedor(a) designado para cada Painel será docente do Instituto de Economia e             

Relações Internacionais da UFU; 
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5. É indispensável que seja assinada a lista de presença específica para apresentadores, a             

qual será repassada nos locais de apresentação de trabalhos. 

 

Quanto aos painéis da mostra de Iniciação Científica, de graduandos e graduados,            

seguirão as seguintes orientações: 

1. Todos os painéis serão compostos de 3 (três) a 4 (quatro) apresentadores(as) de trabalhos              

do mesmo eixo temático e de 1(um(a)) debatedor(a) que, além de comentar os trabalhos,              

terá a função de coordenar as atividades da mesa.  

2. A duração das exposições de cada trabalho em painel será de até 15 minutos por               

expositor(a).  

3. Terão a duração total de 2 horas e deverão prever pelo menos 30 minutos para debate                

aberto, após as apresentações e os comentários do debatedor.  

4. O debatedor designado para cada Painel será mestrando do Programa de Pós-Graduação            

em Relações Internacionais da UFU;  

5. É indispensável que seja assinada a lista de presença específica para apresentadores, a             

qual será repassada nos locais de apresentação de trabalhos. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições tanto para apresentadores quanto para ouvintes deverão ser feitas através do             

site oficial do SIMPORI, entre os dias 20 de setembro e 11 de novembro. A tabela de valores e o                    

cronograma do evento estão disponíveis no site. A inscrição somente será confirmada após o              

pagamento, que deve ser efetuado e comprovado (mediante envio do comprovante de depósito ao              

e-mail simporiufu@gmail.com) em até três úteis após a realização da inscrição.  
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DOS CERTIFICADOS 

Serão confeccionados certificados virtuais que comprovem a autoria e a apresentação de            

trabalho no II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UFU.             

Somente sob a condição do pagamento da inscrição de apresentação de trabalho e da confirmação               

de presença, conforme os itens dispostos no presente edital, será emitido o certificado de              

participação enquanto apresentador de trabalho. 

Para mais informações e esclarecimento de eventuais dúvidas, consultar a Comissão           

Organizadora do II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da            

UFU através do e-mail simporiufu@gmail.com. 

 
Comissão Organizadora do II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Relações 

Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia  

Uberlândia, 06 de setembro de 2019. 
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