EDITAL – SELEÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS DA SEMANARI 2015

ITEM 1. PARTICIPAÇÃO
Serão consideradas as propostas de pesquisadores de graduação e pós-graduação que
investiguem temas na área de competência das relações internacionais e suas aproximações
e diálogos com a sociologia, a política, o direito, a economia e demais áreas afins. Portanto,
tendo como eixo central as relações internacionais.
ITEM 2. ÁREA TEMÁTICA
As áreas temáticas prioritárias contempladas para o envio dos resumos são pautadas na
consonância ao tema deste ano: “Desafios contemporâneos: dinâmicas de articulação
global”, e que contemplem alguma das seguintes áreas: Economia Política Internacional;
Cooperação e Integração Regional; Política Internacional; História das Relações
Internacionais; Instituições e Regimes Internacionais; Política Externa; Segurança
Internacional; Ensino de Relações Internacionais e Direitos Humanos.
ITEM 3. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
3.1 A comissão científica, composta por alunos do mestrado de Relações Internacionais da
UFSC - avaliará e selecionará os trabalhos a serem apresentados.
3.1.1 As avaliações serão pautadas em função da adequação e pertinência ao tema e área
temática indicado nos resumos, além da qualidade e organização dos trabalhos.
3.2 Cada autor inscrito para apresentação oral terá aproximadamente quinze minutos para
sua exposição, outros quinze minutos serão destinados ao debate do trabalho.

3.3 Todos os resumos aprovados serão apresentados no dia 23 de setembro de 2015. Os
textos completos poderão ser submetidos até o dia 23 de outubro de 2015.
3.4 Será aceita a inscrição de um trabalho por autor principal, sendo admitida a inscrição de
mais um trabalho em coautoria. Para se inscrever como coautor de um trabalho é necessário
se inscrever devidamente no evento.
3.5 Os trabalhos apresentados serão publicados nos anais da VI SEMANARI após o fim do
evento em data a ser definida pela organização.
ITEM 4. PRAZOS
As datas de submissão e julgamento dos trabalhos são as que seguem:
1 . Envio de propostas (resumos): 08/07/2015 até 21/08/2015
2 . Período de avaliação das propostas: 22/08/2015 até 26/08/2015
3 . Divulgação dos aprovados: até 27/08/2015
4 . Envio dos textos completos: até 23/10/2015
ITEM 5. FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS
5.1 RESUMO: As propostas de apresentação deverão ser enviadas para o e-mail
contatosemanariufsc@gmail.com, com o assunto “Seleção de Trabalhos Acadêmicos”,
contendo um resumo de até 350 caracteres e com o título do artigo, nome do(s) autor(es) e
filiação/situação profissional, e-mail e ÁREA TEMÁTICA do trabalho. Não colocar referências
bibliográficas ou notas de roda pé.
5.2 FORMATAÇÃO: Título do texto em maiúscula e negrito com alinhamento centralizado,
com fonte tamanho 14. Depois de um espaço, com alinhamento à direita e fonte tamanho
12, inserir: na primeira linha o(s) nome(s) do(s) autor(es) e da(s) instituição(ões); na segunda
linha, e-mail do(s) autor(es); na terceira linha, a agência financiadora (se houver); na quarta
linha, a ÁREA TEMÁTICA. Depois de um espaço inserir o resumo, com no máximo 350
palavras com espaçamento simples, sem recuo, fonte Times New Roman tamanho 12,
alinhamento justificado, papel tamanho A5, margem superior, inferior, direita e esquerda
2,0 cm. O documento deve estar no formato de PDF.

5.2 TEXTO COMPLETO: Título e informação sobre o autor deve seguir o padrão sugerido no
Resumo. Formato do texto: no máximo 15 páginas e no mínimo 08, enviado em formato doc
ou similar, papel tamanho A4, margem superior, inferior e direita com 2,5 cm, margem
esquerda 3 cm, fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento 1,5, alinhamento
justificado, páginas numeradas, citações e bibliografia (incluídos na contagem de 15 páginas)
devem acompanhar as normas da ABNT. O texto completo pode conter ilustrações e gráficos
com as fontes devidamente mencionadas.
ITEM 6. INFORMAÇÕES
Mais informações sobre evento, com a organização da SEMANARI pelo site:
semanariufsc.wordpress.com e pelo e-mail: contatosemanariufsc@gmail.com

Florianópolis, 08 de julho de 2015

