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SIMPÓSIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

A CONJUNTURA INTERNACIONAL DO SÉCULO XXI: CONTINUIDADES OU 

RUPTURAS DE PARADIGMAS 

 

EDITAL 

 O Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (PPGRI-UERJ), em conjunto com o Programa de Pós-

Graduação em Relações Internacionais “San Tiago Dantas” (UNESP, UNICAMP e 

PUC-SP), comunica que entre os dias 11 de julho de 2018 e 11 de agosto de 2018, 

serão recebidas propostas de trabalho para apresentação no VII SIMPÓSIO DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS – SimpoRI 2018, que será 

realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2018, na Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro – UERJ, campus Maracanã. 

 O SimpoRI é um simpósio de pós-graduação organizado desde 2007. A partir 

de 2011 o evento teve edições anuais, sob a organização alternada dos discentes de 

Pós-Graduação em Relações Internacionais da UERJ e do Programa “San Tiago 

Dantas” (UNESP, UNICAMP e PUC-SP). Em 2018 a organização ficará a cargo dos 

estudantes do PPGRI-UERJ, sob o tema “A Conjuntura Internacional do Século 

XXI: Sobrevivência ou Ruptura de Paradigmas”. 

 O objetivo do evento é promover a divulgação das pesquisas de pós-

graduandos em Relações Internacionais e criar espaço para o intercambio entre 

pesquisadores e professores de diferentes instituições da área. Acadêmicos de 

diferentes áreas que estejam envolvidos com estudos correlatos às Relações 

Internacionais também são bem vindos. Deste modo, convidamos a todos para refletir 

acerca do tema e das linhas de pesquisa abaixo propostas. 
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DAS INSCRIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

As inscrições de propostas de trabalho serão realizadas exclusivamente 

através do site, via formulário disponível online, 

obedecendo aos critérios estabelecidos por este edital. 

 

DOS CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

1. Para inscrever-se como apresentador de trabalho, o proponente deverá estar 

matriculado em programa de pós-graduação stricto sensu ou possuir grau de 

especialista, mestre ou doutor. 

2. As propostas de trabalho deverão ser encaminhadas no período de 11 de 

julho de 2018 a 11 de agosto de 2018, por meio do FORMULÁRIO 

ELETRÔNICO, disponível no site do evento, em concordância com as 

seguintes regras: 

a. O resumo do trabalho a ser apresentado deverá ter entre 300 

(trezentas) e 400 (quatrocentas) palavras; 

b. Devem constar: nome do proponente, titulação, instituição, orientador(a) 

e coorientador(a), se houver; 

c. As propostas deverão conter: título, metodologia, resultados obtidos 

(ainda que parciais), conclusão e de 3 (três) a 5 (cinco) palavras-chave; 

d. O proponente deve indicar a área temática à qual pretende se 

candidatar. A organização, no entanto, reserva-se o direito de alocar as 

propostas nos grupos de trabalho melhor adequados; 

e. Os trabalhos poderão ser apresentados em português, inglês ou 

espanhol; 

f. O idioma do resumo deve ser o mesmo do trabalho final. 

3. Cada proponente poderá inscrever apenas 1 (um) trabalho, como autor ou 

coautor. 

Trabalhos com coautores: Para incluir coautores em seu trabalho, estes 

deverão, necessariamente, estar inscritos no SimpoRI 2018 como 

“apresentador de trabalho (coautor)”. Basta que o trabalho seja submetido por 

apenas um dos coautores, com indicação da coautoria no formulário de 

https://simpori.wordpress.com/
https://simpori.wordpress.com/inscricoes/
https://simpori.wordpress.com/inscricoes/
https://simpori.wordpress.com/inscricoes/
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inscrição. Apenas um participará da apresentação oral. Somente serão aceitos 

trabalhos cujo autor principal esteja matriculado em programa de pós-

graduação stricto sensu, ou possua grau de especialista, mestre ou doutor. 

Graduandos ou graduados podem inscrever-se como coautores nesses 

trabalhos. 

4. O proponente deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição entre os dias 9 

de setembro de 2018 e 20 de outubro de 2018, de acordo com os valores 

constantes no quadro abaixo: 

 

Categoria/Prazos A partir de  

09/09/2018 

até 30/09/2018 até 20/10/2018 

Apresentador de trabalho 

+ Minicurso 

R$ 65,00 R$ 80,00 R$ 95,00 

Ouvinte + Minicurso R$35,00 R$40,00 R$50,00 

 

 

DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS  

1. Os resumos de trabalhos enviados serão avaliados pela Comissão 

Organizadora do evento, sendo considerados: 

a. Coerência com a proposta do evento e consonância com as 

seguintes linhas de pesquisa:  

i. Análise de Política Externa;  

ii. Economia Política Internacional e Integração Regional;  

iii. Política, Cultura e Instituições Internacionais;  

iv. Segurança Internacional, Estudos Estratégicos e Política de Defesa;  

v. Teoria das Relações Internacionais 

b. Adequação às normas editoriais propostas; 

c. Observação dos prazos estipulados pelo edital.  
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2. Aqueles que tiverem seu resumo aprovado receberão, por e-mail, uma 

notificação de aceite até o dia 09 de setembro de 2018.  

 

DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO COMO APRESENTADOR(A) DE TRA

BALHO 

1. O pagamento da taxa de inscrição será liberado a partir da divulgação do 

resultado da análise das propostas, prevista para o dia 9 de setembro de 2018, 

e deverá ser realizado via depósito ou transferência para conta corrente 

(informações sobre isso estarão no site do evento) 

2. Os apresentadores de trabalho deverão efetuar o pagamento da taxa de 

inscrição até o dia 20 de outubro de 2018. Caso contrário, não terão suas 

inscrições confirmadas e não terão direito à apresentação do trabalho.  

3. Os depósitos ou transferências de valores com desconto efetuados fora dos 

prazos estipulados neste edital não terão suas inscrições confirmadas (ver 

cronograma de valores divulgado acima).  

4. O comprovante de pagamento deve ser enviado por e-mail para 

inscricoes.simpori2018@gmail.com, com o assunto “Comprovante de 

Pagamento” e ser apresentado no momento do credenciamento.  

5. Em caso de desistência da participação pelo proponente, não haverá 

devolução do valor da inscrição. Em caso de cancelamento do evento pela 

Comissão Organizadora, a devolução da taxa de inscrição será realizada, nos 

casos em que o pagamento tiver sido efetuado via cartão de crédito, com 

desconto da taxa de administração do cartão (4,99%+R$ 0,60).  

 

DO PRAZO PARA ENVIO DOS TRABALHOS COMPLETOS  

1. Os proponentes que tiverem seus resumos aprovados deverão enviar o 

trabalho completo em formato PDF para o e-mail simpori2018@gmail.com  

até o dia 10 de outubro de 2016.  

2. Os proponentes que não enviarem o artigo até a data acima estipulada não 

terão direito à apresentação do trabalho e, caso já tenham realizado o 

https://simpori.wordpress.com/
mailto:inscricoes.simpori2018@gmail.com
mailto:simpori2018@gmail.com
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pagamento da taxa de inscrição, não terão direito à devolução da taxa de 

inscrição.  

 

 

DAS NORMAS EDITORIAIS PARA ENVIO DOS TRABALHOS COMPLETOS  

1. Os textos enviados devem conter capa com: (I) título do trabalho, (II) nome 

completo do autor (a), (III) titulação acadêmica, (IV) vinculação institucional, (V) 

identificação do orientador (a), coorientador (a), (VI) e-mail de contato.  

2. Os trabalhos completos não podem ultrapassar 20 páginas, incluindo a 

bibliografia.  

3. Devem ser digitados no formato A4, fonte “Times New Roman”, tamanho 12, 

com espaçamento de 1,5 e margens superior/esquerda de 3 cm e 

inferior/direita de 2cm.  

4. Os trabalhos devem ser acompanhados de resumo, com no mínimo 300 

(trezentas) e no máximo 400 (quatrocentas) palavras e até 5 (cinco) palavras-

chave.  

5. Os trabalhos enviados em idioma diferente daquele que foi apresentado no 

resumo aprovado não serão aceitos pela Comissão Organizadora.  

6. Caso a pesquisa tenha apoio financeiro de alguma instituição, esta deverá ser 

mencionada.  

 

DA APRESENTAÇÃO ORAL DOS TRABALHOS  

1. A apresentação não poderá exceder 15 minutos.  

2. Os certificados serão entregues ao participante no dia de sua apresentação 

oral.  

 

DA PARTICIPAÇÃO DE OUVINTES  

1. Interessados em participar como ouvintes deverão efetuar as inscrições por 

meio do preenchimento do FORMULÁRIO ELETRÔNICO, disponível no site, 

https://simpori.wordpress.com/inscricoes/
https://simpori.wordpress.com/
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ou no dia do evento, na mesa de credenciamento. No que se refere às taxas de 

inscrição, segue o cronograma de valores e prazos:  

 

Categoria/Valores A partir de 

09/09/2018 

até 

30/09/2018 

até 

20/10/2018 

Nos dias do 

evento 

Ouvinte R$ 35,00 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 55,00 

 

2. A inscrição na modalidade “ouvinte” e o pagamento da respectiva taxa darão 

direito ao certificado de participação no evento e a participação em um 

minicurso à escolha do participante.  

3. O pagamento da taxa de inscrição como ouvinte poderá ser realizado via 

depósito/transferência para conta bancária, 

ou nos dias do evento, apenas em espécie.  

4. O pagamento da taxa de inscrição por dados para depósito será 

liberado a partir do dia 09 de setembro de 2018.  

5. O certificado será entregue para os ouvintes inscritos em formato digital (PDF) 

e enviado por e-mail, mediante participação em 70% das mesas/conferências. 

6. Os minicursos e suas programações serão divulgadas em data oportuna.  

 

CRONOGRAMA 

Prazo para submissão de propostas  até 10/08/2018 

Divulgação dos trabalhos selecionados 09/09/2018 

Prazo final para envio dos artigos 

completos 

10/10/2018 

Prazo final para pagamento da inscrição 

(apresentadores) 

20/10/2018 

Evento 27 a 29/11/2018 
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Mais informações sobre o evento poderão ser obtidas no endereço eletrônico 

https://simpori.wordpress.com/ , pelo e-mail simpori2018@gmail.com , ou 

por meio de nossa página no Facebook.  

COMISSÃO ORGANIZADORA DO SIMPORI 2018 

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2018. 

https://simpori.wordpress.com/
mailto:simpori2018@gmail.com
https://www.facebook.com/simpori2018/

