
 

 

Edital Geral 

Chamada Para Apresentação de Trabalhos 

 

A Comissão Organizadora do Encontro Estudantil Regional de Relações Internacionais 

(EERRI) convida a comunidade acadêmica de Relações Internacionais e áreas correlatas para 

o envio de trabalhos acadêmicos, a serem apresentados na X edição do evento, que ocorrerá 

na cidade de Santa Maria - RS, entre os dias 19 a 22 de setembro de 2019. 

 

I. Temas  

 

Serão avaliados trabalhos que, de preferência, estejam relacionados com os seguintes 

temas: 

a) Teoria das Relações Internacionais; 

b) Política Externa; 

c) Política Internacional; 

d) História das Relações Internacionais e História da Política Externa; 

e) Economia Política Internacional; 

f) Instituições e Regimes Internacionais; 

g) Integração Regional; 

h) Desenvolvimento Regional/Internacional; 

i) Segurança Internacional, Estudos Estratégicos e Política de Defesa; 

j) Cultura e Relações Internacionais; 

k) Gênero e Relações Internacionais. 

 

 

II. Inscrições  

a) Visando a interdisciplinaridade, serão aceitas submissões de trabalhos por alunos(as) 

de outros cursos ou da pós-graduação, desde que discorram sobre as temáticas 

explicitadas na seção I. A admissão do enquadramento na temática fica a critério da 

comissão de avaliação; 

b) Os resumos expandidos devem ser enviados para o email 

academico.eerri@gmail.com até o dia 26 de julho de 2019; 

c) No assunto deverá constar “[RESUMO EXPANDIDO]” e no corpo do texto, o 

sobrenome do(a) autor(a); 

d) Os resumos devem estar em formato “.pdf” e “.doc”; 

e) Os resumos devem ter a extensão de no máximo 500 palavras; 

f) Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento de 1,5; 

g) O resultado dos trabalhos aprovados será divulgado dia 15 de agosto de 2019. 

. 
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III. Envio 

 

a) Os trabalhos que forem aprovados devem ser enviados em sua versão completa para o 

email academico.eerri@gmail.com até o dia 19 de outubro de 2019, tendo em vista 

que os(as) autores(as) poderão considerar as colocações dos(as) professores(as) 

avaliadores(as) e atualizar seus trabalhos antes da efetiva publicação; 

b) No assunto deverá constar “[TRABALHO COMPLETO]” e no corpo do texto o 

sobrenome do(a) autor(a); 

c) Os trabalhos devem estar em formato “.pdf” e “.doc”; 

d) Extensão de 10 a 15 páginas (incluindo título, autores, resumo e referências 

bibliográficas); 

e) Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5; 

f) O título deve constar no topo da primeira página, tamanho 14, centralizado, e não 

deve estar inteiramente grafado em caracteres maiúsculos; 

g) A autoria deve estar separada do título principal por um espaçamento duplo, alinhada 

à direita e apresentar nota de rodapé: titulação, instituição, e-mail do(a) autor(a) e ano. 

Os trabalhos em coautoria seguem a mesma norma, sendo que os nomes dos coautores 

devem ser dispostos em ordem alfabética, um abaixo do outro e separados por 

espaçamento simples; 

h) Em relação às citações: 1- até três linhas: manter no corpo do texto entre aspas (sem 

negrito e/ou itálico); 2- mais de três linhas: espaçamento anterior e posterior à citação 

de 12pt, recuo de 4 cm a partir da margem esquerda, fonte tamanho 10 e espaçamento 

entre linhas simples; 

i) As referências aos autores mencionados ao longo do texto terão de ser feitas mediante 

o uso do sistema de citação ABNT. Por exemplo: (MARX, 1840, p. 957); 

j) As referências bibliográficas completas das obras mencionadas serão apresentadas ao 

final do trabalho e devem estar de acordo com o sistema de apresentação ABNT. 

  

IV. Apresentações 

a) As apresentações dos trabalhos vão ocorrer no dia 21 de setembro de 2019; 

b) Cada apresentação deverá ter um tempo máximo de dez minutos; 

c) A banca será composta por professores(as) com experiência na temática; 

d) Após a apresentação, a banca utilizará de cinco minutos para fazer considerações e 

mais cinco minutos para debate com o apresentador; 

e) É obrigatória a presença de pelo menos um(a) autor(a) na apresentação. 
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V. Disposições Finais 

a) Os artigos aceitos para apresentação serão publicados nos anais do evento, a serem 

divulgados pela organização nas redes sociais do Evento;  

b) A não observância dos prazos e normas definidas neste documento impedirá 

apresentação dos trabalhos no evento e das inscrições de um modo geral; 

c) Questões omissas serão estabelecidas pela Coordenação Acadêmica do X EERRI 

(academico.eerri@gmail.com). 
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