
 

 

 

 

 

 

 

I CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS SAN TIAGO 

DANTAS – UNESP/UNICAMP/PUC-SP 

 
 O corpo discente do PPG RI San Tiago Dantas – Unesp/Unicamp/PUC-SP tem a 

honra de convidar os graduandos em Relações Internacionais e áreas afins para 

participar do I Congresso de Iniciação Científica do Programa de Pós-Graduação 

em Relações Internacionais San Tiago Dantas – Unesp/Unicamp/PUC-SP. O evento 

ocorrerá no dia 05 de junho de 2018 na sede do programa – Praça da Sé, n. 108, terceiro 

andar. 

O objetivo principal é oferecer a oportunidade para que as pesquisas de 

graduandos e recém bacharéis sejam discutidas por pesquisadores. Visa-se também 

aumentar o contato entre a pós-graduação e a graduação de formas relevantes para 

ambas as partes. O evento é uma iniciativa dos mestrandos e doutorandos e não 

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

O congresso ocorrerá a partir da formação de Grupos de Trabalho (GT), 

compostos por até quatro expositores e dois pós-graduandos como comentadores de 

trabalho. Poderão inscrever-se graduandos em Relações Internacionais e áreas afins que 

estejam produzindo pesquisas de Iniciação Científica ou Trabalhos de Conclusão de 

Curso, assim como recém bacharéis que possuam interesse na carreira acadêmica. Os 

alunos deverão ter concluído ao menos dois semestres do curso de graduação 

Serão aceitos trabalhos nas seguintes Áreas Temáticas:  

1. Integração Regional  

2. Política Externa  

3. Economia Política Internacional  

4. Relações Exteriores dos Estados Unidos  

5. Pensamento Estratégico, Defesa e Política Externa  

6. Estudos de Paz, Resolução de Conflitos e Gerenciamento de Crises  

7. Estudos de Segurança Internacional, Segurança Regional, novos temas e abordagens  

8. Conflitos internacionais e violência nas sociedades contemporânea. 

 
Inscrições e Propostas 



As inscrições serão realizadas unicamente através de FORMULÁRIO ONLINE, 

por meio do qual também deverão ser submetidos os resumos das propostas. O 

formulário pode ser acessado aqui.  

Os proponentes devem submeter resumos de até 30 linhas, apresentado a 

proposta de forma sucinta e indicando objetivos, procedimentos de pesquisas e, quando 

possível, resultados parciais. É necessário indicar a área temática e três palavras-chave. 

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

Será cobrado um valor simbólico de R$20,00 (vinte reais) por participante que 

tenha o trabalho aceito, para custear o evento. Os dados para depósito serão enviados 

aos aprovados por e-mail. 

 

Trabalho Final e Apresentações: 

O trabalho final pode ser submetido em formato de projeto de pesquisa, resumo 

expandido ou artigo científico e deve conter entre cinco e dez páginas. 

Independentemente do formato escolhido, é necessário apresentar o tema de pesquisa, 

explicitar os objetivos, os procedimentos de pesquisa e, quando possível, os resultados 

parciais.  

Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail cicsantiagodantas@gmail.com, 

até o dia 30/04/2018. Devem ser encaminhados no formado pdf, em fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaçamento entre as linhas de 1,5, alinhamento justificado, 

margens de 2,5 cm. O título do arquivo deve seguir o seguinte formato: 

ÁREA TEMÁTICA_SOBRENOME, Nome 

Exemplo: POLÍTICA EXTERNA_WALTZ, Kenneth 

As apresentações orais no dia do evento terão duração máxima de 15 minutos e 

devem ater-se às características gerais da pesquisa, ressaltando objetivos, os 

procedimentos de pesquisa e, quando possível, resultados parciais. 

 

Rogamos aos inscritos que eventualmente não puderem participar que nos 

comuniquem com a devida antecedência. 

 
Cronograma 

Prazo para submissão de propostas 30/04/2018 

Prazo para envio dos trabalhos finais 25/05/2018 

Prazo para pagamento 25/05/2018 

Evento 05/06/2018 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvI1sbF6YTU8zmxtAQC_H2FSNAAld0IsmZ6bknqcL3taO7oQ/viewform?usp=sf_link
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