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EDITAL PARA CHAMADA DE TRABALHOS ACADÊMICOS
A comissão organizadora do II SIMPÓSIO DE DEFESA E CIÊNCIA POLÍTICA da
Universidade Federal de Pernambuco torna público, por meio do Núcleo de Estudos Americanos
(NEA) do curso de graduação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política desta
Universidade e da Rede CTIDC o presente Edital para chamada de trabalhos acadêmicos.
O II SIMPÓSIO DE DEFESA E CIÊNCIA POLÍTICA terá como tema “Os Desafios da Defesa
em face das Novas Tecnologias do Século XXI” e será realizado nos dias 22 e 23 de agosto de
2019, bem como sediado no Marante Plaza Hotel, localizado na Av. Boa Viagem, 1070, Pina,
Recife, Pernambuco.
O evento contará com palestras, mesas-redondas e apresentações de trabalhos acadêmicos.
Nessa edição, o evento contemplará as seguintes áreas temáticas gerais:
●

Defesa Nacional;

●

Defesa e Segurança Cibernética;

●

Crimes Cibernéticos;

●

Políticas Públicas em Defesa e Segurança;

● Forças Armadas e Sociedade
1 DA INSCRIÇÃO
1.1

A inscrição do evento será efetuada única e exclusivamente pela plataforma Google
Forms, cujo link será disponibilizado no site http://redectidc.com.br/ e nas redes sociais
@instagram e facebook do evento;

1.2 As inscrições de ouvintes ou de apresentadores de trabalhos deverão ser realizadas até o
dia 29 de julho de 2019;
1.3

Uma vez completada a inscrição no Google Forms, aqueles que desejarem enviar
trabalho devem submetê-lo por meio do e-mail, de acordo com as regras abaixo.

2 SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE TRABALHO
2.1 As opções de submissão de trabalhos são as seguintes: pôsteres (graduandos e graduados),
resumos expandidos ou artigos completos (alunos de Pós-Graduação);
2.2

Graduandos(as) e graduados(as) devem submeter pôster. Proponentes a partir do mestrado
devem submeter artigos completos ou resumos expandidos. Graduandos(as) e graduados(as)
podem ser co-autores de artigos. Cada trabalho pode ter no máximo dois autores;

2.3

O resumo simples dos pôsteres deverá conter de 100 a 140 palavras, bem como abranger:
Pergunta de pesquisa, Objeto, Metodologia e Resultados Esperados. Resumos devem ser
submetidos também por meio do e-mail iisimposiodefesaufpe@gmail.com até o dia 29 de julho
de 2019;

2.4

O resumo simples dos resumos expandidos deverá conter de 150 a 200 palavras, bem
como abranger: Pergunta de pesquisa, Marco teórico, Hipótese e Resultados Esperados.
Resumos devem ser submetidos também por meio do e-mail iisimposiodefesaufpe@gmail.com
até o dia 29 de julho de 2019;

2.5

O resumo simples dos artigos completos deverá conter de 300 a 500 palavras, bem como
abranger: Pergunta de pesquisa, Marco teórico, Hipótese e Resultados Esperados. Resumos
devem ser submetidos também por meio do e-mail iisimposiodefesaufpe@gmail.com até o dia
29 de julho de 2019;

2.6

A formatação dos resumos simples dos artigos completos e dos resumos expandidos deve
seguir o padrão: fonte Times New Roman ou Arial, margens superior e esquerda com 3cm,
margens inferior e direita com 2cm, título do trabalho em negrito, com alinhamento centralizado
e fonte 14 pontos, seguido de nome(s) do(s) autor(es) com alinhamento à direita e fonte 12
pontos indicando em nota de rodapé as informações sobre formação, filiação institucional e email do(s) autor(es); resumo tendo as palavras com alinhamento justificado, espaço entrelinhas
simples e fonte 12 pontos; e quatro palavras-chave;

2.7 A proposta de apresentação de trabalho deverá estar em formato “.doc” e ser enviada para

o e-mail iisimposiodedefesaufpe@gmail.com tendo com o assunto “Submissão de Trabalho
Acadêmico”;

2.8 A organização e moderação das sessões de apresentação ficam a critério dos
coordenadores. A recomendação geral é de que cada artigo completo seja apresentado em 15
minutos, o resumo expandido em 10 minutos e o pôster em 7 minutos. As salas estarão
equipadas com datashow e computador;
2.9 A inscrição e submissão dos trabalhos não implicam a sua seleção automática.
3 SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
3.1 A Comissão Científica, composta por professores e pós-graduandos do curso de Ciência

Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), avaliará e selecionará os trabalhos a
serem apresentados.

3.2

Os trabalhos serão analisados de acordo com os critérios de relevância/originalidade do
tema; adequação teórico-metodológica; análise de dados e as conclusões apresentadas.

4 SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS
4.1 O resumo expandido deverá estar em formato “.doc” e ser enviado para o e-mail

iisimposiodedefesaufpe@gmail.com tendo com o assunto “Resumo Expandido”.

4.2 Os resumos expandidos devem conter, obrigatoriamente, título, resumo, palavras-chave e
referências bibliográficas. Com extensão entre 4 a 6 páginas (incluindo as referências
bibliográficas), formatação em espaço 1.5, fonte 12 pontos.
4.3 O prazo final para submissão de resumos expandidos aprovados é 15 de agosto de 2019.
4.4 A não submissão da versão final do resumo expandido até a data estipulada impedirá a sua
apresentação no dia do evento.

5 SUBMISSÃO DE ARTIGOS COMPLETOS
5.1 O artigo completo deverá estar em formato “.doc” e ser enviado para o e-mail

iisimposiodedefesaufpe@gmail.com tendo com o assunto “Artigo Completo”.

5.2 Os artigos completos devem conter, obrigatoriamente, título, resumo, palavras-chave e

referências bibliográficas. Com extensão entre 10 a 15 páginas (incluindo as referências
bibliográficas), formatação em espaço 1.5, fonte 12 pontos.

5.3 O prazo final para submissão de artigos completos aprovados é 15 de agosto de 2019.
5.4 A não submissão da versão final dos artigos completos até a data estipulada impedirá a sua

publicação nos Anais Eletrônicos. Ainda assim, o palestrante poderá apresentá-lo no dia do
evento.

6 SUBMISSÃO DE PÔSTERES
6.1 O pôster deverá estar em formato “.pptx” e ser enviado
iisimposiodedefesaufpe@gmail.com tendo com o assunto “Pôster”.

para o

e-mail

6.2 Sugere-se que o pôster contenha:
-TÍTULO;
-AUTOR(A);
-INSTITUIÇÃO DO(A) AUTOR(A);
-AGÊNCIA DE FOMENTO DA PESQUISA (se houver);
-OBJETO E OBJETIVOS (visão geral sobre a pesquisa com definição de objeto e objetivos);
-METODOLOGIA (ou forma de abordagem da pesquisa e suas fontes);
-RESULTADOS E CONCLUSÕES (indicar os principais resultados e conclusões obtidos);

-REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

6.3 O tamanho do painel deve ser de: 0,90m de largura por 1,00m de altura.
6.4 Após a apresentação dos pôsteres, a comissão fará seleção do pôster que mais se destacou e
concederá uma menção honrosa com certificado, a ser disponibilizado no mês de
outubro\19.

7 CRONOGRAMA
Inscrição de ouvintes e\ou trabalhos acadêmicos

08 de julho a 29 de julho de 2019

Divulgação da programação completa

15 de julho de 2019

Divulgação dos trabalhos selecionados

05 de agosto de 2019

Prazo final para submissão dos trabalhos acadêmicos
aprovados

15 de agosto de 2019

II SIMPÓSIO DE DEFESA E CIÊNCIA POLÍTICA

22 e 23 de agosto de 2019

Mais informações sobre o II SIMPÓSIO DE DEFESA E CIÊNCIA POLÍTICA pelo e- mail:
iisimposiodedefesaufpe@gmail.com.

8 CERTIFICADOS, ANAIS e OBSERVAÇÕES GERAIS:
8.1 Os certificados dos ouvintes serão enviados por e-mail no mês de outubro de 2019. Serão
conferidos certificados de participação aos que tiverem o mínimo de 75% de presença e com o
respectivo nome assinado na ata.
8.2 Serão conferidos certificados de apresentação aos autores de trabalho que
apresentarem nos dias do evento. Para casos de trabalho com mais de um autor, todos
receberão certificado se apenas um autor estiver presente e tiver apresentado.
8.3 Serão publicados nos anais eletrônicos somente os artigos completos enviados dentro do
prazo estipulado pelo cronograma. Os anais estarão disponíveis a partir de outubro de 2019.
8.4 O autor mantém os direitos sobre os trabalhos, mas a sua submissão e publicação nos anais
implica, automaticamente, a cessão dos direitos autorais.
8.5 A publicação dos artigos completos nos Anais do Congresso não implica remuneração dos
autores;
8.6
Os trabalhos acadêmicos serão de responsabilidade exclusiva de seus autores, não
refletindo, necessariamente, a opinião dos organizadores do Congresso.

9 CLÁUSULA DE RESERVA
9.1 A Comissão organizadora do evento reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as
situações não previstas no presente edital.

Apoio:

