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Edital de chamada de trabalhos para o Iº Fórum de Ciência Política e Relações 

Internacionais da Universidade Federal de Goiás 

  

O Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Goiás torna pública a seleção de trabalhos a serem apresentados no Iº 

Fórum de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás a ser 

realizado nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2023, cujo tema é “Ciência Política e Relações 

Internacionais: Desafios Contemporâneos.”. O evento destina-se, ainda que não 

exclusivamente, aos pesquisadores do campo de Ciência Política e Relações Internacionais da 

região Centro-Oeste, e trará duas palestras com pesquisadores renomados na área. O evento 

será gratuito e preferencialmente presencial, podendo haver, excepcionalmente e a critério da 

coordenação de cada Grupo de Trabalho, sessão de apresentação de trabalhos pela plataforma 

Google Meets. 

  

REGRAS DE SUBMISSÃO 

1.   As propostas de trabalho deverão estar alinhadas aos seguintes temas: 

- Democracia, Política e Sociedade Civil 

Os objetos de interesse deste grupo de trabalho são investigações teóricas e 

empíricas com diferentes abordagens metodológicas sobre a democracia, 

entendida como  uma construção política moderna que orienta discursos e 

práticas políticas de atores públicos e privados, estatais e da sociedade civil, 

nos âmbitos doméstico, internacional e transnacional.  

- Estado e políticas públicas 

Este grupo de trabalho contempla investigações teóricas e empíricas 

dedicadas à compreensão da organização institucional e das dinâmicas do 

Estado e da gestão de políticas públicas. O grupo de trabalho engloba 

estudos sobre burocracia e capacidades estatais, ciclo de políticas públicas 

(em específico, as etapas relativas à formulação, implementação e 

avaliação), políticas sociais, políticas de infraestrutura, federalismo, 

coordenação intergovernamental, teorias sobre Estado, governo e a relação 

com a sociedade, dentre outros. É valorizada a diversidade de abordagens 

teórica e metodológica. 

. 
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- Política internacional 

O presente grupo de trabalho trata das forças históricas, políticas e 

econômicas que configuram as relações internacionais. Dentre seus objetos 

de interesse estão: teorias de relações internacionais, história das relações 

internacionais, economia política internacional, direito internacional, 

segurança e comércio internacional. 

- Economia política internacional 

O estudo e a análise de como o poder econômico e a interação entre o mundo 

político e o mundo econômico transformam as relações internacionais são 

os objetivos deste grupo de trabalho. Particular atenção é dada para a 

compreensão do conflito entre a crescente interpenetração das economias 

nacionais e a existência dos Estados nacionais individuais, autônomos e 

soberanos. O grupo de trabalho considera de maneira imprescindível as 

decisões e ações não somente de atores estatais, mas também de atores 

paraestatais e não estatais. Em especial, se dá ênfase  a temas como 

globalização, capitalismo contemporâneo, desigualdade, desenvolvimento, 

comércio internacional, integração regional, arquitetura do sistema 

monetário e financeiro internacional. 

 

 

2.   Somente serão aceitos os trabalhos que se encaixem nos temas mencionados acima. 

3.   As apresentações ocorrerão no formato de Grupos de Trabalho com duas (2) sessões 

para cada um dos temas mencionados acima. Essa dinâmica poderá ser alterada de 

acordo com a demanda das apresentações de trabalhos. 

3.1. Os participantes terão quinze (15) minutos para apresentarem seus trabalhos, com no 

máximo três (3) trabalhos por sessão, possibilitando uma (1) hora para o debate relativo 

aos trabalhos apresentados. Os GTs serão coordenados pelos professores da casa 

representantes das respectivas linhas temáticas. 

3.2.  Ao se inscrever, o autor deve optar por “Apresentação de trabalho de Pós-

Graduação” ou “Apresentação de trabalho de Graduação” e preencher os seguintes 

dados: 

Trabalho de Graduação, somente em formato PDF: 

i) Título do trabalho e área temática; 

ii) Nome das (os) autoras (es), titulação e respectivas instituições de ensino; 
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iii) Resumo expandido do trabalho com extensão máxima de 300 caracteres 

contendo introdução, objetivos, metodologia e resultados; 

iv) Palavras-chave. 

 

 

Trabalho de Pós-Graduação, somente em formato PDF: 

i) Título do trabalho e área temática; 

ii) Nome das (os) autoras (es), titulação e respectivas instituições de ensino; 

iii) Resumo expandido do trabalho com extensão máxima de 3.000 caracteres 

contendo introdução, objetivos, metodologia e resultados; 

iv) Palavras-chave. 

4.   Os alunos de Pós-graduação e professores que tiverem seus trabalhos aceitos pela 

comissão avaliadora deverão, obrigatoriamente, enviar a versão final e completa do 

trabalho aprovado em formato docx (ou outro compatível com Word) com a seguinte 

formatação: fonte: Times New Roman 12; espaçamento: 1,5; resumo e abstract: 300 

palavras; palavras-chave e keywords: 5, e deve ter entre 8 e 20 páginas, nas quais já 

devem estar incluídas as referências bibliográficas. 

5.  Os alunos de Graduação que tiverem seus trabalhos aceitos pela comissão avaliadora 

também deverão encaminhar, obrigatoriamente, a versão final e completa do trabalho 

aprovado em formato docx (ou outro compatível com Word) com a seguinte 

formatação: fonte: Times New Roman 12; espaçamento: 1,5; resumo e abstract: 150 

palavras; palavras-chave e keywords: 3, e deve ter entre 3 e 10 páginas, nas quais já 

devem estar incluídas as referências bibliográficas. 

6.   Os trabalhos submetidos serão avaliados por linha temática pelos professores e alunos 

do programa de Pós-Graduação de Ciência Política da Universidade Federal de Goiás. 

7.  Os resumos expandidos devem ser enviados em formato PDF para o seguinte endereço 

de e-mail: forumppgcpri@gmail.com até o dia 20 de janeiro de 2023. 

8.   O resultado da seleção de trabalhos será comunicado aos autores até o dia 24 de janeiro 

de 2023. 

9.   Os autores deverão enviar a versão final e completa do trabalho aprovado para o seguinte 

endereço de e-mail: forumppgcpri@gmail.com até o dia 03 de fevereiro de 2023. 

10. A programação do Fórum pode ser consultada pelo seguinte endereço eletrônico:  

 https://cienciapolitica.fcs.ufg.br 

  

 

https://cienciapolitica.fcs.ufg.br/
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Comitê de Organização: 

Beatriz dos Reis Silva Guimarães (aluna da Pós-graduação) 

Bruno Gabriel Franco Brescovit (aluno da Pós-graduação) 

Cam-naté Augusto Bissindé (aluno da Pós-Graduação) 

Giovanna Petrocchi Resplande (aluna da Pós-graduação) 

Victor Pires Queiroz (aluno da Pós-Graduação) 

Vinícius Sawczenko Morais Provazzi (aluno da Pós-graduação) 

Profa. Dra. Mariana Prandini Fraga Assis 

Prof. Dr. Carlo Patti 

 


