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EDITAL DE CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS PARA A VI SEMANA 
DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS “IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA: 

  

O presente Edital visa à seleção de TRABALHOS para a VI SEMANA DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS “IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL” da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que ocorrerá entre os dias 03 e 
06 de Outubro de 2017, campus de João Pessoa da UFPB.  

  

1. Da temática  

 1.1. A VI SARI, incluindo sua mostra de produção acadêmica, tem como temática geral os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovados em 2015 pela Organização 
das Nações Unidas. Os ODS se estruturam em torno de 17 objetivos e 169 metas que 
conformam uma agenda de desenvolvimento sócio-econômico ampla e diversificada. Desta 
forma, as propostas de trabalho deverão se enquadrar em um dos Grupos de Trabalho (GT) 
abaixo: 

GT 1 - Agenda de desenvolvimento socioeconômico e de direitos humanos: desenvolvimento 
social, combate à fome e pobreza, expansão da atenção a saúde, geração de emprego e 
trabalho digno, redução das desigualdades sociais, ampliação dos níveis de escolaridade; 
redução da violência e do preconceito, atenção às minorias e populações vulneráveis (ODS 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10) 

GT 2 - Agenda ambiental e territorial: fortalecimento de ambientes de convívio humano 
dignos e sustentáveis; gestão, organização e planejamento urbano e territorial; e garantia 
da sustentabilidade ambiental e combate às mudanças climáticas (ODS 6, 7, 11, 12, 13, 14, 
15) 

GT 3 -  Agenda de parcerias e cooperação para o desenvolvimento: desenvolvimento de 
instituições democráticas transparentes, responsivas e participativas; promoção de 



sociedades pacíficas e inclusivas; acesso e garantia da justiça; e o fortalecimento da 
cooperação internacional para o desenvolvimento (ODS 16 e 17) 

 

2. Das submissões  

2.1. As propostas, de autoria de estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores 
de instituições de ensino superior, devem ser submetidas em formato de resumo 
expandido com a indicação para um dos GTs. A submissão deve ser feita por meio do 
sistema SIG-eventos da UFPB (https://sigeventos.ufpb.br/eventos/public/evento/IDODS) 
entre os dias 14/08/2017 e 18/09/2017.  

2.1.1 O título, resumo simples (até 3.500 caracteres) e as referências bibliográficas 
devem ser inseridos na janela dados do trabalho (etapa 1). Após inserir os dados 
do participante (etapa 2), marcar a opção “sessões coordenadas” e anexar o 
resumo expandido (etapa 3).  

2.2 Serão aceitos somente trabalhos inéditos e escritos em português, espanhol ou inglês. O 
resumo expandido deve ter no máximo 2.500 palavras, seguindo as normas da ABNT. 
Devem estar redigidos em fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5, e incluir: resumo 
simples (até 3.500 caracteres) e três palavras-chaves; introdução e objetivos; materiais e 
metodologia; discussão e resultados preliminares. 

3. Da avaliação das propostas 

3.1 As propostas serão submetidas à avaliação do comitê cientifico do evento e os 
resultados serão divulgados no dia 25/09/2017 na página da VI Semana Acadêmica de 
Relações Internacionais da UFPB (https://www.facebook.com/seminariods/) e do 

Departamento de Relações Internacionais da UFPB (http://www.ccsa.ufpb.br/dri) 

4. Da apresentação dos trabalhos selecionados  

4.1 Os participantes irão dispor de 15 minutos de apresentação oral, seguida por 
comentários de debatedores, perguntas do público e mais cinco minutos para respostas aos 
comentários e demais perguntas.  

4.2 Os apresentadores do trabalho terão como recursos para a sua apresentação 
computador e datashow.  

4.3 Após as apresentações, os melhores trabalhos serão indicados para publicação na 
Revista de Iniciação Científica de Relações Internacionais (RICRI) – no caso de aluno de 
graduação e/ou pós-graduação – e na Revista de Políticas Públicas e Internacionais (RPPI) – 
no caso de alunos de pós-graduação e pesquisadores –, ambas da UFPB. Para tanto, os 
autores deverão enviar os artigos completos, seguindo as normas editoriais das revistas, no 
prazo estipulado pelos dos editores. 

 

 



5. Dos certificados   

5.1. Serão confeccionados certificados que comprovem a autoria e a apresentação de 
trabalho na VI Semana de Relações Internacionais da UFPB. 

 

Para maiores informações, consultar a Comissão Organizadora da VI Semana Acadêmica de 
Relações Internacionais no email observatorioods@gmail.com ou no site 

https://www.facebook.com/seminariods/ 

João Pessoa, 07 de Agosto de 2017 



ANEXO I – MODELO DE CAPA E CONTRACAPA 
 

VI Semana Acadêmica De Relações Internacionais da UFPB 
De 02 a 06 de outubro de 2017 

 
 

 

TÍTULO DO TRABALHO 
(maiúsculo, negrito, alinhamento centralizado e fonte Times 12) 

 
 

Grupo de Trabalho: (indicar se GT 1, 2 ou 3) 

 
 

Nome de autor 1 
Instituição 

E-mail para contato 
(fonte Times 12) 

 
Nome de autor 2 (se houver) 

Instituição 
E-mail para contato 

 
Nome de autor 3 (se houver) 

Instituição 
E-mail para contato 

 
 
 
 
 

João Pessoa 
2017 

 

 

 

 



Resumo 

(Máximo de 300 palavras, alinhamento justificado, espaçamento simples, fonte Times 12). 

 

 

Palavras-Chave 

(Inserir 3 palavras-chave, alinhamento justificado, fonte Times 12) 

 

 


