EDITAL – SELEÇÃO PARA APESENTAÇÃO DE MINICURSO NA VI
SEMANARI
A Comissão Organizadora da VI Semana Acadêmica de Relações Internacionais (SEMANARI)
torna pública a abertura de processo de seleção e avaliação de propostas de Minicurso a
serem realizados nos dias 21 e 22/09, e 23 e 24/09, cada minicurso com duração de seis
horas divididos em dois dias, no Centro Socioeconômico (CSE) – Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). O presente edital convida pesquisadores – nível de pós-graduação
strictu sensu e docentes – a enviarem propostas de Minicursos nos termos especificados.
O objetivo geral do edital é contemplar os diversos níveis de formação (graduação e
pósgraduação) em suas jornadas acadêmicas abrindo espaço à apresentação de minicurso
no que se refere ao tema proposto.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão gratuitas.
1.2. As inscrições serão abertas à pesquisadores do nível de pós-graduação strictu sensu e
docentes. Os pesquisadores poderão submeter propostas em grupos com no máximo três
facilitadores.
1.3. O período das inscrições é de 27 de julho de 2015 à 21 de agosto de 2015. Não serão
aceitas inscrições fora do prazo determinado.
1.4. Para se inscrever o pesquisador deverá enviar o projeto do minicurso que pretende
ministrar para o e-mail contatosemanariufsc@gmail.com com o assunto “MINICURSO”.

1.5. Os projetos devem estar dentro da temática “Desafios contemporâneos: dinâmicas de
articulação global”.
1.6. Exemplos de temática:
1.6.1. – A terceirização dos serviços da ONU por atores privados;
1.6.2. – Atuação conjunta da ONU Mulher e ONGs locais para o “empoderamento” feminino;
1.6.3. – A influência dos novos atores no Sistema Internacional;
1.6.4. – Meio ambiente;
1.6.5. – Fome;
1.6.6. – Desenvolvimentismo;
1.6.7. – Desafios do milênio.
1.7. Devem constar no projeto: nome dos integrantes, links para o Currículo Lattes dos
integrantes, título, resumo, objetivo, metodologia, infraestrutura necessária (projetor,
computador, caixa de som, etc.) e preferência por data de apresentação, seguindo as
normas técnicas constantes no ANEXO I
1.8. Caso haja material impresso do minicurso (ex: apostila), anexar ao projeto.
2. DA SELEÇÃO
2.1. Os projetos serão avaliados por uma banca formada por docentes do curso de Relações
Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina.
2.2. Serão selecionados quatro projetos, sendo dois para apresentação nos dias 21 e 22 de
setembro de 2015, no período vespertino, e dois nos dias 23 e 24 de setembro, no período
noturno. 2.3. A avaliação será baseada nos projetos apresentados e no lattes dos inscritos.
2.4. O resultado da seleção será publicado no dia 31 de agosto de 2015.
3. DOS CERTIFICADOS
3.1. Os pesquisadores selecionados que ministrarem minicurso receberão certificados de 10
horas fornecido pela organização do evento.
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
4.1. Não será feito o custeio de valores aos facilitadores dos minicursos.
4.2. Qualquer dúvida e/ou informação adicional poderá ser solicitada entrando em contato
com a organização através do e-mail contatosemanariufsc@gmail.com

5. CASOS OMISSOS
5.1. Caberá à comissão organizadora da VI SEMANARI avaliar casos omissos e situações não
previstas no presente edital.
ANEXO I

Normas para a elaboração de resumos:
• Título do minicurso, centralizado, caixa alta, negrito, fonte Times New Roman, tamanho
14;
• Nomes do autor e do coautor (se houver) alinhados à direita, em fonte Times New Roman,
tamanho 12 (apenas o sobrenome em maiúscula, com a indicação da Instituição entre
parênteses);
• Abaixo de cada nome deverá constar o e-mail do autor e link para o Lattes;
• Antes do resumo, colocar no mínimo três e no máximo quatro palavras-chave, em itálico;
•Texto contendo entre 250 e 300 palavras; fonte Times New Roman, tamanho 12;
espaçamento entre linhas simples; margem superior, inferior, esquerda e direita igual a 3
cm;
• O resumo deve incluir, obrigatoriamente: objetivos e conteúdos a serem abordados,
referências bibliográficas e recursos a serem utilizados;
Resumos fora das normas ou recebidos depois do prazo não serão submetidos à avaliação;
As propostas serão julgadas pela banca e os resultados serão comunicados futuramente.
Exemplo de Resumo:
TÍTULO CAPS LOCK, NEGRITO, CENTRALIZADO
Participante de Tal de ÚLTIMO SOBRENOME EM MAIÚSCULA (UNIVERSIDADECIDADE).
email@email.com.br

Palavras Chaves; Palavra Chave; Palavra Chave (Três ou quatro palavras chaves em itálico)
Resumo de 250 a 300 palavras, não utilizar parágrafo, O resumo deve conter objetivos
buscados, conteúdos tratados na abordagem da atividade, referencial bibliográfico obrigatório,
recursos que pretende utilizar; Abaixo de cada nome deverá constar o email do autor; Antes
do resumo, colocar no mínimo três e no máximo quatro palavraschave, em itálico; Texto entre
250 e 300 palavras; fonte Times New Roman, tamanho 12; espaçamento entre linhas simples;
margem superior, inferior, esquerda e direita igual a 3 cm; O resumo deve conter objetivos
buscados, conteúdos tratados na abordagem da atividade, referencial bibliográfico obrigatório,
recursos que pretende utilizar; Resumos fora das normas ou submetidos depois do prazo não
serão submetidos à avaliação. Resumo de 250 a 300 palavras, não utilizar parágrafo, O
resumo deve conter objetivos buscados, conteúdos tratados na abordagem da atividade,
referencial bibliográfico obrigatório, recursos que pretende utilizar; Abaixo de cada nome
deverá constar o e-mail do autor; Antes do resumo, colocar no mínimo três e no máximo
quatro palavras-chave, em itálico; Texto entre 250 e 300 palavras; fonte Times New Roman,
tamanho 12; espaçamento entre linhas simples; margem superior, inferior, esquerda e direita
igual a 3 cm.

