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EDITAL
O Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais “San Tiago Dantas” (UNESP,
UNICAMP, PUC-SP), em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), comunica que de 08/07/2019 a 16/08/2019
23/08/2019, serão recebidas propostas de trabalho para apresentação no SIMPORI 2019 –
SIMPÓSIO DE PESQUISA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS do PROGRAMA “SAN
TIAGO DANTAS” (UNESP, UNICAMP, PUC-SP), que será realizado entre os dias 05 e 07 de
novembro de 2019, em São Paulo - SP. O objetivo fundamental do evento é reforçar o debate acadêmico de pesquisas em andamento dos pós-graduandos em Relações Internacionais e o intercâmbio
entre pesquisadores e professores de instituições e regiões diversas do Brasil e do exterior.
Convidamos pós-graduandos que se dedicam aos estudos sobre as relações internacionais para

refletir sobre o tema “Tensões políticas e reconfigurações no sistema internacional”. O evento
contará com duas atividades nas quais os pesquisadores poderão debater suas pesquisas, os Grupos
de Trabalho e os Workshops Doutorais.
Os Grupos de Trabalho serão compostos por quatro (04) expositores e um (01) debatedor e
terão duração de duas (02) horas. Nessa modalidade, poderão inscrever-se mestrandos, mestres,
doutores e recém-doutores. Os Workshops Doutorais terão duração de quarto (04) horas e serão
restritos aos doutorandos, com o objetivo de estimular o debate sobre as suas pesquisas em
andamento. Nessa modalidade, o debate será conduzido por dois (02) professores doutores: um do
programa e um convidado externo.
Serão aceitos trabalhos nas seguintes áreas temáticas:
1.

Integração Regional;

2.

Política Externa Brasileira;

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 contemporâneas.

PROPOSTAS
O envio de propostas para apresentação de trabalho nos Workshops Doutorais é aberto para
aqueles com titulação mínima de doutorando, enquanto para os Grupos de Trabalho é necessário estar

matriculado em um curso de pós-graduação stricto sensu. As propostas deverão ser encaminhadas de
08/07/2019 a 16/08/2019 23/08/2019 por meio de preenchimento do FORMULÁRIO
ELETRÔNICO disponível no endereço https://www.santiagodantas-ppgri.org/, de acordo com as
seguintes normas:
1. A submissão dos resumos será realizada através do formulário de inscrição supracitado, em
espaço reservado para os mesmos;
2. Os resumos deverão ser escritos em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre
as linhas simples, margens laterais, inferior e superior de 2,5 cm;
3. 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, departamento, faculdade e universidade dos autores em
nota de rodapé indicada após o nome de cada autor;
d. Apoio financeiro, se for o caso, e orientador(a) deverão ser indicados em nota de
rodapé inserida após o título do trabalho;
e. Texto: entre 300 e 450 palavras digitadas em parágrafo único, alinhamento justificado,
sem utilização de referências bibliográficas, contendo tema, objetivos, metodologia,
resultados obtidos (ainda que parciais), e conclusão;
f. Palavras-chave: máximo de três, colocadas após o texto, alinhadas na margem
esquerda da página e separadas por ponto e vírgula.
4. 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;
5. Os trabalhos poderão ser apresentados em português, inglês ou espanhol;
6. O idioma do resumo deve ser o mesmo do trabalho final;
7. Será aceita apenas uma proposta por autor e por modalidade. Os doutorandos poderão

apresentar uma proposta para Workshop Doutoral e uma proposta para os Grupos de Trabalho.
TRABALHO FINAL
1. A divulgação dos resumos aprovados será feita em 16/09/2019, exclusivamente pela internet;
2. A versão final do trabalho deve ter, no máximo, 25 laudas, incluindo bibliografia, digitadas
em formato A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre as linhas de 1,5
cm, alinhamento justificado, e margens laterais, inferior e superior de 2,5 cm;
3. O título e o resumo do trabalho final deverão ser os mesmos aprovados pela Comissão
Organizadora;
4. Os trabalhos finais deverão ser enviadas em formato pdf para o e-mail simporistd@gmail.com
até 07/10/2019 14/10/2019;
5. O título do arquivo com o trabalho final deve conter o número do Grupo de Trabalho ou
Workshop Doutoral (de acordo com os oito itens propostos na página 2 deste edital) em que
tiver sido aprovado, seguido do nome e sobrenome do(s) autor(es). Exemplo: GT2 - Machado
de Assis, WD5 - Machado de Assis;
6. Os trabalhos enviados em idioma diferente daquele que foi apresentado no resumo aprovado
não serão aceitos pela Comissão Organizadora.
DA APRESENTAÇÃO
1. Cada apresentador terá 15 minutos para a exposição do trabalho;
1. Para figurar no programa final do evento, os participantes com trabalhos selecionados devem

confirmar sua presença efetuando o pagamento, por meio de depósito bancário, até o dia
14/10/2019;
2. A emissão dos certificados fica condicionada à apresentação do trabalho;
3. Os apresentadores que não puderem comparecer deverão justificar sua ausência com até 10

dias de antecedência pelo e-mail simporistd@gmail.com. A não justificativa implicará
automaticamente na exclusão do aceite de propostas no próximo Simpósio.
INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas exclusivamente através do site https://www.santiagodantas-

ppgri.org/, via formulário disponível online. Na modalidade de apresentador nos Grupos de Trabalho
serão aceitos trabalhos de mestrandos, mestres, doutorandos e recém-doutores, que tenham defendido
ha no máximo um ano. A participação de alunos de graduação só será aceita na condição de coautoria
de um trabalho, cujo autor principal deverá ser um aluno de pós-graduação, além da categoria de
ouvinte e inscrito em minicurso. Na modalidade de participação em Workshops Doutorais serão
aceitas apenas propostas de doutorandos regularmente matriculados em um curso de pós-graduação
stricto sensu. O participante inscrito no Workshop Doutoral poderá participar nos Grupos de Trabalho
somente como co-autor, sem pagar taxa adicional. A inscrição somente será confirmada após o
pagamento, que deve ser efetuado e comprovado (mediante envio do comprovante de depósito ao email simporistd@gmail.com).
Dados para o depósito: Banco do Brasil,
Agência 4223-4,
Conta Poupança 13842-8 (variação 51)
Titular: Suzeley Kalil Mathias
CPF: 074.499.718-60
Participantes que comprovadamente residam fora do Brasil devem, até o dia 10/09/2019,
entrar em contato com a Comissão Organizadora via e-mail para receber as instruções de pagamento.
VALORES
Até 24/09/2019






Ouvinte: R$ 25,00
Ouvinte e Minicurso:
R$ 35,00
Apresentador de
Trabalho:
R$ 65,00
Workshop Doutoral:
R$ 65,00
Apresentador de trabalho
e Minicurso: R$ 75,00

Até 14/10/2019 (prazo final para
apresentadores de trabalhos e
Workshop Doutoral)






Ouvinte: R$ 35,00
Ouvinte e Minicurso: R$
45,00
Apresentador de Trabalho:
R$ 95,00
Workshop Doutoral:
R$ 95,00
Apresentador de Trabalho e
Minicurso: R$ 105,00

Após 14/10/2019


Ouvinte:
R$ 45,00



Ouvinte e
Minicurso:
R$ 55,00

ATENÇÃO: Os apresentadores de trabalho e Workshop Doutoral que não efetuarem o pagamento
até o dia 14/10/2019 não irão figurar no programa final do evento.

CRONOGRAMA
Prazo para

nvoi ssão de propostas

Divulgação dos trabalhos selecionados
Prazo final para

nvoi dos artigos completos

Prazo final para pagamento da inscrição (apresentadores)
Evento

08/07 a 16/08/2019 23/08/2019
16/09/2019
07/10/2019 14/10/2019
14/10/2019
05 a 07 de novembro de 2019

Mais informações sobre a realização do evento poderão ser obtidas em endereço eletrônico,
pelo e-mail simporistd@gmail.com, ou pela página http://www.facebook.com/santiagodantassp.

COMISSÃO ORGANIZADORA DO SIMPORI 2019
São Paulo, julho de 2019.

