III SIMPÓSIO DE DEFESA E CIÊNCIA POLÍTICA
da Universidade Federal de Pernambuco

EDITAL PARA CHAMADA DE TRABALHOS ACADÊMICOS
A comissão organizadora do III SIMPÓSIO DE DEFESA E CIÊNCIA POLÍTICA da
Universidade Federal de Pernambuco, evento promovido pelo Núcleo de Estudos
Americanos (NEA) do curso de graduação em Ciência Política e Programa de PósGraduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pela
Rede Ciência, Tecnologia e Inovação em Defesa: Cibernética e Defesa Nacional, a REDE
CTIDC, torna público o presente Edital para chamada de trabalhos acadêmicos.
O III SIMPÓSIO DE DEFESA E CIÊNCIA POLÍTICA da Universidade Federal de
Pernambuco terá como tema principal “Ciberdefesa, cibersegurança e os novos desafios
ao sistema internacional” e será realizado entre os dias 05 a 09 de julho, no formato
virtual.
Serão consideradas as propostas de mestrandos, mestres, doutorandos e doutores que
possuam pesquisas já em andamento na área de Segurança Internacional e Defesa
Nacional, com especial interesse para aqueles que versem sobre cibernética.
1. INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
1.1 A inscrição no evento deverá primeiramente ser feita através do e-mail
simposiodedefesa3@gmail.com.
1.2 O resumo do trabalho, individual ou em coautoria (máximo de 3 autores),
deverá conter entre 200 e 250 palavras, título do artigo, quatro palavraschaves além de nome(s) do(s) autor(es), formação, filiação institucional e email para contato.
1.3 A formatação deverá seguir o padrão: fonte Times New Roman, 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 e-mail do(s) autor(es); resumo com alinhamento justificado e
fonte 12 pontos; e quatro palavras-chave.
1.4 A proposta de apresentação de trabalho deverá estar em formato PDF e ser
enviada para o e-mail simposiodedefesa3@gmail.com tendo com o assunto
“Submissão de Trabalho Acadêmico”.

2. SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
2.1 A Comissão Científica, composta por professores e pós-graduandos da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), avaliará e selecionará os trabalhos a serem apresentados.
2.2 Os trabalhos acadêmicos serão avaliados de acordo com os critérios de:
relevância/originalidade do tema; adequação teórico-metodológica; análise de
dados e resultados; conclusões e alcance dos objetivos propostos.
2.3 Cada trabalho terá aproximadamente dez minutos destinados à apresentação
oral, seguido de período aberto ao debate, realizados em plataforma para
conferências online, com disponibilização do link de acesso pela organização.
2.4 Após a apresentação oral do trabalho será enviado certificado de participação
ao(s) autor(es).
3. SUBMISSÃO DE TRABALHOS COMPLETOS OU RESUMOS EXPANDIDOS
3.1 A participação como apresentador no Simpósio será autorizada apenas
mediante o envio do trabalho completo ou resumo expandido, com antecedência
mínima de uma semana do início do evento, conforme cronograma.
3.2 O trabalho deverá estar em formato “.doc” e ser enviado para o e-mail
simposiodedefesa3@gmail.com tendo como assunto “Trabalho Completo”.
3.3 Os trabalhos completos e os resumos expandidos submetidos e que tenham
sido apresentados oralmente serão oportunamente publicados no formato de
Anais, em caso de discordância da publicação comunique a organização.
3.4 O formato do Trabalho Completo deverá ter extensão entre 20 mil e 25 mil
caracteres (sem espaços), formatação em espaço simples, fonte 12 pontos.
3.5 O formato do Resumo Expandido deverá ter no mínimo 500 e no máximo
1000 palavras, formatação em espaço simples, fonte 12 pontos.
4. CRONOGRAMA
Inscrição de Trabalhos Acadêmicos
Divulgação dos Trabalhos Selecionados
Envio dos Trabalhos Completos
III Simpósio de Defesa e Ciência Política

03 de maio a 04 de junho de 2021
07 de junho de 2021
28 de junho de 2021
05 a 09 de julho de 2021

Mais informações sobre o III SIMPÓSIO DE DEFESA E CIÊNCIA POLÍTICA pelo email: simposiodedefesa3@gmail.com, no site www.redectidc.com.br e redes sociais
(Instagram e Facebook) da REDE CTIDC e do Simpósio.

Recife, 03 de maio de 2021.

