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Chamada Pública para Submissão de Trabalho para Apresentação no I SEPERI 

 

O I Seminário de Pesquisa em Relações Internacionais, do Programa de Pós-Graduação em             
Relações Internacionais (PPGRI), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), será           
realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2019 nas dependências da UFSC, em Florianópolis,               
SC. 

Esta Chamada Pública realizada pela Comissão Organizadora do I SEPERI tem por objetivo             
divulgar as regras e requisitos para submissão de trabalhos acadêmicos a serem apresentados             
no evento.  

1. Dos objetivos 

1.1. O I SEPERI trata-se de um evento acadêmico, voltado para o debate de pesquisas em                
Economia Política Internacional e Política Internacional, temáticas ligadas às linhas de           
Pesquisa do PPGRI UFSC.  

1.2. O objetivo do Seminário é fomentar o debate acadêmico de pesquisas em andamento              
dos(as) pós-graduandos(as) em Relações Internacionais, bem como de áreas afins desde que            
se encaixem nas áreas temáticas gerais do evento.  

1.3. O I SEPERI também contará com espaço para apresentação de trabalhos de alunos(as) de               
graduação, como Mostra de Iniciação Científica, no formato de pôster.  

2. Das inscrições 

2.1. As submissões de trabalhos são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail do SEPERI               
(seperi.ppgri@gmail.com), tendo como assunto o título: “Submissão de resumo SEPERI          
2019”. 

2.2. A proposta de trabalho para apresentação deve ser enviada em anexo no e-mail (em               
formato word e pdf), devendo conter cabeçalho, resumo (extensão máxima de 300 palavras) e              
3 palavras-chave. 

2.2.1. O cabeçalho deve ter: a) O nome do evento em negrito. b) O Eixo Temático em que se                   
enquadra a proposta de trabalho (ver item 2.6). c) Título do resumo em negrito.  

2.3. O nome do arquivo contendo o resumo submetido para o evento deve ser: “Título do                
artigo – SEPERI 2019”. 

2.4. No corpo do e-mail deve conter os seguintes dados: nome completo do(s) autor(es),              
curso, instituição e o Eixo Temático em que se enquadra (ver item 2.6). 

2.5. Cada participante poderá inscrever apenas 01 (um) artigo como autor principal. 

 

https://sieegi.wordpress.com/local/
mailto:seperi.ppgri@gmail.com
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2.6. Durante a submissão, o(a) autor(a) deverá escolher e indicar um dos seguintes Eixos            
Temáticos do evento: 

1. Economia Política Internacional 

2. Política Internacional 

3. Política Externa Brasileira e Análise de Política Externa 

4. Estudos Estratégicos, Defesa e Segurança Internacional 

2.7. Serão aceitas propostas em português, espanhol e inglês. 

2.8. A comissão organizadora do I SEPERI se reserva o direito de orientar trabalhos para               
outros Eixos Temáticos, de acordo com a necessidade e a adequação temática dos mesmos. 

2.9. Os(As) estudantes de graduação interessados(as) em apresentar seus trabalhos na Mostra            
de Iniciação Científica devem enviar suas propostas no mesmo formato dos trabalhos para os              
Grupos de Trabalho, exposto nos itens acima. A única alteração que deve ser realizada é a                
substituição do Eixo Temático pela Mostra de Iniciação Científica, onde for necessário. 

2.9.1. Formato dos Pôsteres: O pôster deve ter 0,80 cm de comprimento e 1 m de altura. Cada                  
apresentador(a) de trabalho é responsável pela confecção, afixação, apresentação e retirada do            
seu pôster, conforme as orientações dos(as) organizadores(as). Todos os pôsteres devem           
conter: a) Introdução. b) Referencial teórico e metodológico. c) Conclusões. d) Referências            
bibliográficas.  

2.10. Todos(as) os(as) autores(as) deverão também preencher o formulário de inscrição           
cujo link será posteriormente indicado no e-mail de aceite e no site do evento. 

3. Cronograma 

Atividade Data limite 

Submissões das propostas de 
trabalhos Até 09/09 

Divulgação dos trabalhos 
aprovados Até 20/09 

Submissão de artigo completo Até 15/10 

Realização do Seminário 24-25/10 

 

4. Da avaliação 

4.1. A avaliação dos trabalhos enviados será realizada por uma banca constituída por pelo              
menos 2 membros da Comissão Científica. 

4.2. Cada avaliador(a) julgará os trabalhos considerando os critérios de relevância acadêmica            
e científica, clareza e precisão metodológica, coesão textual, correção gramatical e           
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ortográfica e adequação das citações de fontes e referenciamento bibliográfico, segundo           
critérios estabelecidos neste regulamento. 

4.3. Textos que não estejam de acordo com os critérios e características técnicas e científicas               
exigidas para a publicação não terão sua submissão aceita. 

5. Do envio dos artigos finais 

5.1. Ao enviar(em) seu trabalho, o(s) autor(es) autoriza(m), sem qualquer remuneração ou            
retribuição, a publicação e divulgação dos mesmos nos Anais do Evento que serão publicados              
posteriormente. 

5.2. Os artigos completos devem ter entre 5000 e 7000 palavras, incluindo as referências, e               
devem estar estruturados da seguinte maneira: 

● Fonte: Times New Roman; 

● Título do trabalho (igual ao submetido para avaliação): tamanho 12, em maiúsculo,            
em negrito e centralizado; 

● Nome completo do(s) autor(es): alinhado à direita, com nota de rodapé incluindo            
titulação, vínculo(s) institucional(s) e e-mail do(s) autor(es); 

● Resumo (igual ao submetido para avaliação): espaçamento simples, justificado,         
com extensão máxima de 300 palavras; 

● Palavras-chave: no mínimo 03 (três) e no máximo 06 (seis) palavras-chave,           
espaçamento simples; 

● Desenvolvimento do texto: tamanho 12, espaçamento 1,5, justificado; contendo         
introdução, seções e considerações finais; 

● Títulos das seções em negrito, escrito em letras maiúscula e minúsculas. Títulos            
das subseções em itálico, letras maiúsculas e minúsculas; 

● Notas de rodapé: tamanho 10, espaçamento simples, justificado; 

● As notas de rodapé deverão ter função meramente explicativas; 

● As referências a autores ou outros documentos devem estar explicitadas no corpo            
do texto de forma resumida (autor, ano, pag.) e as referências completas no final do texto; 

● Referências: tamanho 12, espaçamento simples, seguindo as normas da ABNT; 

● Margens: 3 cm esquerda e superior, 2 cm direita e inferior; 

● Tamanho do papel: A4 (29,7cm x 21 cm); 

● As imagens (figuras, ilustrações, mapas, cartogramas) assim como tabelas e          
gráficos, deverão estar dispostas no corpo do texto, indicando explicitamente a fonte            
(autor, ano e pg. ou autoria própria). 
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5.3. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail do evento: seperi.ppgri@gmail.com até            
o último dia do prazo estabelecido no cronograma no item 3.  

5.4. Os trabalhos devem ser submetidos no seguinte formato em formato Word (“.doc” ou              
“.docx”) ou Open Office (.odt) e, necessariamente, também em “PDF” (.pdf);  

5.5. A identificação do nome do arquivo contendo o documento enviado para o email do               
evento deve seguir a seguinte nomenclatura: 

● SOBRENOME, Nome. Título do artigo – SEPERI 2019.doc 

● SOBRENOME, Nome. Título do artigo – SEPERI 2019.odt 

● SOBRENOME, Nome. Título do artigo – SEPERI 2019.pdf 

5.6. Os(As) apresentadores(as) de trabalhos da Mostra de Iniciação Científica não precisarão            
enviar artigos completos, pois serão publicados os resumos submetidos para aprovação. 

6. Da seleção, apresentação e publicação de artigos 

6.1. Os trabalhos selecionados poderão ser apresentados e debatidos nos GTs do evento e              
serão publicados posteriormente nos Anais do I SEPERI. 

6.2. A Comissão Organizadora não se responsabilizará pela publicação nos Anais do evento             
de textos considerados fora do padrão aqui estabelecido por parte da Comissão Científica. 

6.3. Para apresentação oral, serão disponibilizados computador e projetor multimídia. Os           
trabalhos deverão ser trazidos preferencialmente em mais de um formato (.ppt ou .odt e              
obrigatoriamente em .pdf). 

6.4. As apresentações ocorrerão nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, nas salas específicas                
destinadas a cada Grupo de Trabalho (os locais serão divulgados com antecedência e estarão              
dispostos na programação oficial do evento). 

6.5. Cada apresentação terá a duração ideal de 15 minutos. 

6.6. Todos os painéis serão compostos por até 5 apresentadores(as) de trabalhos e por até 2                
debatedores(as) que, além de comentar os trabalhos, terão a função de coordenar as atividades              
da mesa. Terão a duração total de até 2 horas e deverão prever pelo menos 30 minutos para                  
debate aberto, após as apresentações e os comentários do debatedor. 

6.7. A submissão de trabalhos e subsequente sustentação oral ensejarão pré-requisitos para a             
concessão de certificados para os autores presentes na categoria de Apresentador de Trabalho             
e para a publicação nos Anais do Evento. 

7. Da resolução de controvérsias 

7.1. Os casos omissos ou não contemplados neste regulamento serão analisados e resolvidos             
pela Comissão Organizadora do I SEPERI. 

7.2. Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail: seperi.ppgri@gmail.com 

mailto:seperi.ppgri@gmail.com

