
 
RETIFICAÇÃO 

 
A Comissão do II Simpósio de Pesquisa em Relações Internacionais do Programa de Pós              

Graduação em RI da Universidade Federal de Uberlândia retifica o edital de submissão de              

trabalhos de 2019, publicado em 06 de setembro de 2019, no que se refere ao item 1 do tópico                   

DA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS, no qual se lê: 

“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.” 

Leia-se: 

1. Os resumos enviados devem ser originais 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. 

Retifica-se também o item 4 do tópico DA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS, no qual se lê: 

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

para o caso dos pós-graduandos;” 

Leia-se: 

4. Cada apresentador poderá submeter, no máximo, um (01) trabalho, que deverá            

ser inédito tanto para pós-graduandos quanto para graduandos e graduados, com           

exceção dos trabalhos oriundos de iniciação científica. 



 
Para os devidos fins, acrescenta-se também, ainda no tópico DA SUBMISSÃO DE            

PROPOSTAS, o seguinte item: 

6. Os trabalhos realizados com co-autores devem seguir as diretrizes abaixo:  

a. Veda-se a submissão de trabalhos com co-autoria entre pós-graduandos e          

graduados/graduandos; 

b. A co-autoria com corpo docente é reservada exclusivamente à pós-graduação,          

salvo casos de submissão de trabalhos de iniciação científica por          

graduandos/graduados; 

c. Os trabalhos submetidos oriundos de iniciação científica devem ser especificados          

em nota de rodapé e conter o nome completo, e-mail e afiliação institucional do              

orientador; 

d. A emissão do certificado de apresentação é reservada apenas aos discentes           

pagantes e presentes durante a rodada de painéis. 

Ficam as demais disposições do edital inalteradas. 

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, 16 de setembro de 2019. 
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