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IV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS SAN TIAGO DANTAS

(UNESP, UNICAMP, PUC-SP)

O corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San

Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP) tem a honra de convidar a comunidade

acadêmica de Relações Internacionais e áreas correlatas para participar do IV Congresso de

Iniciação Científica do PPGRI San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). O

Congresso de Iniciação Científica (CIC) é uma iniciativa que busca congregar pesquisadores

de Relações Internacionais e áreas correlatas para ampliar e aprofundar as relações entre

acadêmicos, bem como enriquecer suas respectivas pesquisas. A IV edição do evento

ocorrerá ao longo do mês de setembro de 2021 de maneira virtual, pública e gratuita.

O CIC destina-se a oferecer a oportunidade para que graduandos e recém-bacharéis

discutam suas pesquisas com mestrandos e doutorandos do PPGRI San Tiago Dantas.

Visa-se, além disso, aumentar o contato entre a pós-graduação e a graduação de forma

relevante para ambas as partes. O CIC é realizado por iniciativa de mestrandos e doutorandos,

sem vínculo de qualquer natureza com o processo seletivo do programa.

Em homenagem ao 95º aniversário de Milton Santos, a temática transversal a essa

edição do evento é “Interdisciplinaridade, diálogo e pensamento crítico nas Ciências

Humanas”. Milton Santos foi um dos maiores expoentes da sua área de conhecimento, sendo

o único geógrafo latino-americano a receber o prêmio Vautrin Lud, considerado o Nobel da

Geografia. Santos trouxe para a academia brasileira debates importantes cujos

desdobramentos nos acompanham no tempo presente, em temas como racismo, espaço,

desigualdade e os efeitos assimétricos da globalização. Ele acreditava na construção de uma

realidade socialmente mais justa, mas somente ao passo em que o conhecimento científico

estivesse a serviço do bem-estar social. Sendo assim, buscamos enfatizar que as ciências

humanas, sobretudo a Geografia, exercem um papel crucial para compreender e transformar

a realidade brasileira e internacional da qual fazemos parte.
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SOBRE O EVENTO

O Congresso de Iniciação Científica é uma iniciativa exclusiva dos discentes do

PPGRI San Tiago Dantas e não possui qualquer tipo de vínculo com o Processo Seletivo

do programa. Poderão se inscrever no evento graduandos e recém-graduados (com, no

máximo, um ano desde a finalização da graduação) em Relações Internacionais e áreas

afins que tenham produzido pesquisas de Iniciação Científica ou Trabalhos de Conclusão de

Curso em temas de Relações Internacionais ou correlatos. Os graduandos deverão ter

concluído ao menos dois semestres do curso de graduação.

O Congresso é gratuito e ocorrerá de maneira virtual a partir da formação de Grupos

de Trabalho (GT), compostos por até cinco expositores. Para cada trabalho haverá dois

pós-graduandos do PPGRI San Tiago Dantas como comentadores. O tema, a data e o horário

de cada GT serão informados individualmente aos apresentadores após a divulgação dos

trabalhos aprovados.

A participação no GT direciona-se aos apresentadores de trabalho, aos mestrandos e

doutorandos do PPGRI San Tiago Dantas que forem organizar e comentar os trabalhos e aos

ouvintes previamente inscritos. No intuito de garantir a segurança digital dos participantes, o

link para a videoconferência do GT será divulgado apenas para os expositores, comentadores

e ouvintes via e-mail. A inscrição de ouvintes no GT será realizada após a divulgação da

programação completa dos Grupos de Trabalho, em data e formulário informados nos canais

de comunicação do PPGRI San Tiago Dantas.

1. Áreas Temáticas

O IV Congresso de Iniciação Científica do PPGRI San Tiago Dantas (UNESP,

UNICAMP, PUC-SP) aceitará trabalhos nas seguintes Áreas Temáticas:

1. Regionalismo;

2. Governança, Política Internacional e Política Externa;

3. Economia Política Internacional;

4. Segurança Internacional, Pensamento Estratégico, Defesa e Forças Armadas;

5. Estudos para a Paz, Conflitos Internacionais e Violência nas Sociedades

Contemporâneas;

6. Direitos Humanos e Deslocamentos Forçados;

7. Estudos de Gênero e de Raça.



3

As Áreas Temáticas poderão ser alteradas de acordo com os trabalhos inscritos e

aprovados no Congresso. A comissão organizadora se reserva o direito de realocar os

trabalhos nas Áreas Temáticas que julgar mais adequadas.

2. Inscrições

As inscrições para a apresentação de trabalhos no Congresso serão realizadas

unicamente através do formulário eletrônico disponível em

https://forms.gle/HNzVRFF7nMbpvNxn8 até o dia 12 de julho de 2021, de acordo com as

seguintes normas:

2.1 Preenchimento do formulário de inscrição supracitado e envio de proposta de

trabalho em forma de resumo em documento .docx no espaço reservado para o

anexo;

2.2 Os resumos 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

nome do autor;

c. Afiliação institucional: curso e universidade dos autores em nota de rodapé

indicada após o nome de cada autor;

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

nota de rodapé inserida após o título do trabalho;

e. Texto: até 200 palavras digitadas em parágrafo único, alinhamento

justificado, sem utilização de referências bibliográficas, fonte Times New

Roman, tamanho 12, espaçamento entre as linhas simples, margens laterais,

inferior e superior de 2,5 cm;

f. Conteúdo: o resumo deverá conter a proposta de forma sucinta, indicando

objetivos, procedimentos de pesquisa e, quando possível, resultados parciais

ou finais;

g. Palavras-chave: máximo de três, colocadas após o texto, alinhadas na

margem esquerda da página e separadas por ponto e vírgula;

h.  Os resumos podem ser submetidos em português, inglês ou espanhol.

https://forms.gle/HNzVRFF7nMbpvNxn8
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2.3 Ao preencher o formulário de inscrição, o proponente deve indicar até duas (02)

áreas temáticas às quais pretende se candidatar. Ressalta-se, todavia, que a

organização reserva-se o direito de remanejar os trabalhos para outras áreas, de acordo

com a necessidade e a adequação dos mesmos à temática;

2.4 As propostas devem ter no máximo dois (2) autores, sendo que ambos devem

enquadrar-se na condição de graduandos ou recém-bacharéis (graduados em, no

máximo, um ano). É vedada a inscrição de orientadores enquanto coautores.

As inscrições para ouvintes estarão disponíveis em formulário a ser informado nos

canais de comunicação do PPGRI San Tiago Dantas assim que a programação final dos

Grupos de Trabalho for divulgada. No momento da inscrição, o ouvinte deverá informar a

quais Grupos de Trabalho pretende assistir.

3. Trabalho Final

Os resumos aprovados serão divulgados até o dia 02 de agosto de 2021 e os

trabalhos finais deverão ser enviados até 16 de agosto de 2021, respeitando as seguintes

instruções:

3.1 O título e o resumo do trabalho final deverão ser os mesmos aprovados pela

Comissão Organizadora;

3.2 Formato: o trabalho final pode ser submetido em formato de projeto de pesquisa,

resumo expandido ou artigo científico em documento .docx;

3.3 Conteúdo: independentemente do formato escolhido (projeto, resumo expandido

ou artigo), é necessário apresentar o tema de pesquisa, explicitar os objetivos, os

procedimentos de pesquisa e, quando possível, os resultados parciais ou finais;

3.4 Tamanho: a versão final do trabalho deve ter, no mínimo, cinco (05) e, no

máximo, quinze (15) páginas, incluindo bibliografia;

3.5 Normas: o texto deve estar em fonte Times New Roman, tamanho 12,

espaçamento entre linhas de 1,5, alinhamento justificado, páginas sequencialmente

numeradas e margens laterais, inferior e superior de 2,5 cm.

A não conformidade a estes padrões implicará na desclassificação automática do

trabalho para a apresentação.

Os trabalhos finais deverão ser enviados até às 23h59min (horário de Brasília) do dia

16 de agosto de 2021 para o e-mail forumsantiagodantas@gmail.com. O título do arquivo

mailto:iicicstd@gmail.com
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e do assunto do e-mail deverão seguir o seguinte formato:

ÁREA TEMÁTICA - Sobrenome, Nome

Exemplo: 2. POLÍTICA EXTERNA - Waltz, Kenneth

4. Apresentações

As apresentações orais terão duração máxima de 10 minutos por trabalho e deverão

se ater às características gerais da pesquisa, ressaltando os objetivos, procedimentos de

pesquisa e, quando possível, resultados parciais ou finais. Em casos de trabalhos com dois (2)

autores, a apresentação poderá ser feita tanto pela dupla quanto por apenas um (1) dos

autores, dentro do limite de tempo estipulado. Aquelas pessoas que decidirem usar

powerpoint (slide) devem enviar o material à comissão organizadora dois (2) dias antes de

sua apresentação.

Os inscritos que eventualmente não puderem participar do Congresso devem

comunicar à comissão organizadora com a maior brevidade possível por meio do e-mail

forumsantiagodantas@gmail.com.

CRONOGRAMA

Divulgação do edital 02/06/2021

Prazo para submissão de propostas ao IV
Congresso de Iniciação Científica

12/07/2021

Resultado dos resumos aprovados 02/08/2021

Prazo para envio dos trabalhos finais 16/08/2021

Evento Setembro/2021

São Paulo, 02 de junho de 2021.

Prof. Dr. Samuel Alves Soares
Coordenador

mailto:forumsantiagodantas@gmail.com
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Mais informações sobre a realização do evento poderão ser obtidas em endereço

eletrônico, pelo e-mail forumsantiagodantas@gmail.com

mailto:forumsantiagodantas@gmail.com

