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VII SEMANA ACADÊMICA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

Novas abordagens em Relações Internacionais: Feminismo, Pós-colonialismo e 

Regionalismo. 
 

 

 

A Comissão Organizadora da VII Semana Acadêmica de Relações 

Internacionais (VII SARI) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) convida a 

comunidade acadêmica Relações Internacionais e áreas correlatas para o envio de 

trabalhos acadêmicos, a serem apresentados na VII edição do evento, que ocorrerá na 

cidade de Santa Maria - RS, entre os dias 17 e 22 de outubro de 2016. 

 

 

1 DOS REQUISITOS 
 

 

1.1 Serão aceitos para avaliação resumos de até 300 palavras que dissertem sobre os 

eixos do evento: “Feminismo, Pós-Colonialismo e Regionalismo” e os seguintes temas, 

definidos pela Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI) para 2016: 

 

a) Análise de Política Externa; 
 

b) Economia Política Internacional; 
 

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

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

e) Teoria das Relações Internacionais; 
 

f) Ensino das Relações Internacionais. 
 

 

1.1.1 Somente serão aceitos os resumos enviados para o e-mail 

viisari.academico@gmail.com, de responsabilidade da Coordenação Acadêmica da 

Comissão Organizadora da VII SARI, no período delimitado para as inscrições de 

trabalhos acadêmicos e formatação adequada (vide itens 2 e 3); 
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1.2 Os resumos poderão ser individuais ou em dupla. Haja vista que o evento é 

estudantil, não é obrigatório haver orientador para se submeter o trabalho. 

 
 

2 DA INSCRIÇÃO 
 

 

2.1 As inscrições para envio de resumos acadêmicos estarão abertas no período de 7 de 

setembro de 2016 a 30 de setembro de 2016; 

 

2.1.1 Os resumos deverão ser enviados para o e-mail da VII SARI: 

viisari.academico@gmail.com; 

 

2.1.2 As submissões dos resumos acadêmicos somente serão efetivadas 

integralmente após a inscrição e pagamento do postulante como participante da 

VII SARI; 

 

2.1.3 A postulação passará por uma pré-seleção dos resumos, feita pela equipe 

de professores e professoras, convidados/as pela Comissão Organizadora da VII 

SARI para participarem como parceiristas dos trabalhos acadêmicos submetidos 

ao evento. 

 
 
2.2 Serão excluídos automaticamente os trabalhos acadêmicos enviados pelos 

postulantes que não se adequarem aos critérios do item 1 do presente edital. 

 
 
2.3 Os postulantes de resumo poderão responder as penalidades previstas pela 

legislação brasileira relativa a direitos autorais, caso os trabalhos submetidos 

contiverem reprodução integral ou parcial de trechos, arquivos e demais fontes sem as 

devidas referências autorais. Ficando a Comissão Organizadora isenta de qualquer 

responsabilidade legal. 

 
 

3 DA SELEÇÃO 
 

 

3.1 A Banca Avaliadora de Trabalhos Acadêmicos é composta por docentes da UFSM. 

Sendo estes pesquisadores nas áreas destacadas no item 1 do presente edital. 
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3.2 Os resumos devem ser enviados para a seleção de acordo com as instruções e 

formato de envio, explanados adiante; 

 

3.3 O resultado da seleção será publicado no site oficial do evento, na página do 

Facebook e enviado via e-mail para os postulantes, a partir do dia sete (7) de outubro 

de 2016. 

 

3.4 Se aceito, o resumo deverá ser transformado em um trabalho de 3000 palavras para 

publicação nos anais do evento – segundo as normas da ABNT – e em uma 

apresentação na VII SARI. 

 
 

4 DA FORMATAÇÃO DO RESUMO 
 

 

4.1 Os resumos devem contemplar: Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados e 

Conclusões. 

 
 
4.2 O resumo inscrito deve estar formatado da seguinte forma: TÍTULO destacado em 

negrito e centralizado, nome de autores destacados à direita, em negrito. Deve estar em 

versão eletrônica (arquivo.pdf), espaçamento de 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 

12; obedecendo as margens de 3 cm. Os textos deverão apresentar uma linguagem 

precisa, clara e sucinta. 

 
 
4.3 O corpo do e-mail deve conter nome completo, telefone e instituição de procedência 

dos pesquisadores e/ou das pesquisadoras e a área temática, em conformidade com o 

item 1.1 do presente edital; devendo o campo “assunto” ser preenchido com os dizeres 

"Resumo – Apresentação de Trabalhos – VII SARI”. 

 
 
4.4 Enquanto título do arquivo (do resumo) submetido, recomenda-se inserir o tema da 

pesquisa conforme item 1.1. 

 
 

5 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1 Haverá divulgação dos resumos selecionados, a partir do dia sete (7) de outubro de 

2016, em redes sociais. Ao submeter o trabalho, o postulante estará cedendo direitos de 



 

 

divulgação dos nomes dos/as acadêmicos/as e/ou pesquisadores/as e do título do trabalho à 

Comissão Organizadora para a divulgação em redes sociais que integrem a Comunidade 

Acadêmica de Relações Internacionais e/ou áreas correlatas. 

 

5.2 As apresentações perante a Banca Avaliadora ocorrerão em conformidade com a 

programação geral da VII SARI, nas dependências da Universidade Federal de Santa 

Maria. O local específico para as apresentações de trabalhos será divulgado pela 

Comissão Organizadora da VII SARI, juntamente à programação do evento. 

 

5.2.1 A Comissão Organizadora está autorizada a trocar a programação das 

apresentações caso ocorra algum imprevisto, cabendo a mesma contatar via e-

mail e/ou telefone os postulantes do resumo em relação ao assunto da alteração 

do local e/ou horário das apresentações. 

 

5.3 A ordem das apresentações será enviada via e-mail, site e/ou redes sociais para os 

postulantes de trabalho. Bem como, qualquer alteração relativa à ordem das 

apresentações dos trabalhos selecionados. 

 

5.2 Qualquer caso omisso no presente edital ficará delegado à Comissão Organizadora 

da VII Semana Acadêmica de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) tomar as devidas providências. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Comissão Organizadora da VII Semana Acadêmica de Relações 

Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

 

Santa Maria, setembro de 2016. 


