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APRESENTAÇÃO 

 

No dia 29 de março de 2017 será realizado o I Projetos em Foco organizado 

pelo NPPDI - Núcleo de Pesquisa e Práticas em Direito Internacional (CNPq/UFSM). 

O Projetos em Foco tem a finalidade de proporcionar o intercâmbio de idéias, 

experiências e pesquisas entre professore(a)s e estudantes (da Graduação e da 

Pós-Graduação) que se interessem pela temática do direito no âmbito das relações 

internacionais. 

A proposição do Projetos em Foco está baseada em dois pilares: (1) no 

reconhecimento da necessidade de se discutir, de forma mais sistemática, os rumos 

da pesquisa realizada no âmbito do direito nas relações internacionais, como 

também (2) na importância de se ampliar o diálogo acadêmico no âmbito do 

CCSH/UFSM, incluindo as perspectivas da ciência política e da filosofia política que 

se ocupam do direito nas relações internacionais.  

O evento é aberto a todo(a)s que estejam desenvolvendo projetos de 

pesquisa – graduando(a)s, mestrando(a)s e doutorando(a)s – sobre o direito nas 

relações internacionais, independente de filiação institucional, acolhendo trabalhos 

da UFSM e de qualquer outra instituição de ensino superior, bem como pesquisas 

realizadas por ONG’s e movimentos sociais. 

 



              
OBJETIVOS 

 

(1) Debater a temática e a metodologia dos projetos de pesquisa realizados no 

âmbito do direito nas relações internacionais; 

(2) Promover o intercâmbio e incentivar o diálogo entre estudantes das diferentes 

linhas de pesquisa e áreas de concentração, no âmbito do direito nas 

relações internacionais; 

(3) Incentivar o intercâmbio entre o(a)s pesquisadore(a)s da UFSM e de outras 

instituições de ensino superior, ONG’s e movimentos sociais. 

(4) Colaborar na preparação do(a)s graduando(a)s, mestrando(a)s e 

doutorando(a)s para a defesa do projeto de pesquisa na banca de 

qualificação; 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal atividade tem como finalidade proporcionar o intercâmbio de idéias, 

experiências e pesquisas entre professore(a)s e estudantes, diante da necessidade 

permanente de discussão dos rumos da pesquisa realizada no âmbito do direito nas 

relações internacionais. Também se justifica o evento pela importância de se ampliar 

o diálogo acadêmico no âmbito do CCSH/UFSM, incluindo as perspectivas da 

ciência política e da filosofia política que se ocupam do direito nas relações 

internacionais, bem como pesquisas realizadas por ONG’s e movimentos sociais. 

Essa preocupação com a abertura do evento para além da UFSM, a um só tempo, 

valoriza e ratifica a relevância político-institucional dessa iniciativa.  

 

CRONOGRAMA 

 

Data do evento: 29 de março de 2017 

Local: Sala 512 do Prédio de Apoio Comunitário da UFSM 

Horário: das 19h às 22h. 

Envio de projetos: até o dia 24 de março de 2017 

Divulgação dos trabalhos selecionados e horários de apresentações: 25 de 

março de 2017 



              
 

INSCRIÇÕES  

 

 A inscrição de trabalhos se dará em dois momentos. Primeiro deverão ser 

enviados os projetos de pesquisa (especificações abaixo), até o dia 25/03/2017, 

para o e-mail nppdi@ufsm.com. Os trabalhos selecionados e efetivamente 

apresentados ganharão certificado de apresentação de trabalhos. 

 Apenas serão disponibilizados certificados aos(às) apresentadore(a)s de 

projetos. Por se tratar de um evento de trabalho, com foco nos aspectos 

metodológicos, o evento não disponibilizará certificados aos(às) ouvintes.   

 Ressalta-se que o evento não terá quaisquer custos para o(a)s participantes. 

 
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Apresentação Escrita 

 

O(a)s interessado(a)s em apresentar trabalhos deverão enviar o projeto, em 

até 10 páginas, fonte Times New Roman, espaçamento 1,5, as citações deverão ter 

tamanho 10 e as referências conforme as regras da ABNT, contendo os seguintes 

elementos: 

 

a) Tema; 

b) Delimitação do Tema; 

c) Problema de Pesquisa; 

d) Hipótese; 

d) Objetivos Gerais e Especificos; 

e) Variáveis; 

f) Justificativa; 

g) Marco Teórico; 

h) Metodologia e tecnicas de pesquisa; 

g) Referências. 

 

Apresentação oral 
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O(a)s estudantes terão 10 (dez) minutos para apresentação de seu trabalho, 

podendo utilizar data-show e/ou qualquer outro equipamento de mídia de 

responsabilidade d(a)o apresentador(a). 

Após a apresentação haverá tempo de 20 (dez) minutos para a banca fazer 

as suas considerações acerca do trabalho apresentado, que será composta de três 

professores. Para fomentar esta discussão, os trabalhos serão reunidos em Grupos 

Temáticos (GT), observando, preferencialmente, as áreas temáticas ou aspectos 

metodológicos. Em 2017.1, a banca será composta pelos Professores Rafael Santos 

de Oliveira (PPGD/UFSM), Sadi Machado (FADISMA) e Ademar Pozzatti Junior 

(UFSM).  

 

Informações importantes: 

 

1. A inscrição de trabalhos se dará pelo envio dos projetos, até o dia 

24/03/2017, para o e-mail nppdi@ufsm.com. No dia 25/03/2017, será 

divulgado a relação dos trabalhos selecionados e o respectivo 

calendário de apresentações.  

2. Os trabalhos deverão ser enviados em arquivo.doc. 

3. Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente para o e-mail 

nppdi@ufsm.com, com assunto “nome do participante – projetos em 

foco”. 

4. A divulgação dos aceites dos trabalhos será feita pelo e-mail 

nppdi@ufsm.com diretamente enviado aos e-mails do(a)s participantes. 

Outras comunicações que se fizerem necessárias também ocorrerão por 

esse meio. 

 

Maiores informações: 

NPPDI - Núcleo de Pesquisa e Práticas em Direito Internacional (CNPq/UFSM) 

www.ufsm.br/nppdi  

Tel.: (55) 3220 9295      

E-mail: nppdi@ufsm.com 
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