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SIMPÓSIO DE PESQUISA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 

San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP) 
 

Autonomia científica sob ataque: repensando a produção de conhecimento 

nas Relações Internacionais em tempos de negacionismo 

 

EDITAL 2021 
O Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, 

UNICAMP, PUC-SP), em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Relações Interna-

cionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), comunica que entre 05 de agosto 

de 2021 e 10 de setembro de 2021, serão recebidas propostas de trabalho para apresentação no 

X Simpósio de Pesquisa em Relações Internacionais, o SimpoRI 2021, a ser realizado entre 

os dias 08 e 12 de novembro de 2021, de modo integralmente virtual. 

O objetivo do evento é reforçar o debate acadêmico entre as pesquisas em andamento 

de pós-graduandos em Relações Internacionais e áreas correlatas, proporcionando o intercâm-

bio entre pesquisadores e professores de diferentes instituições e regiões do Brasil e do exterior. 

Convidamos à reflexão sobre o tema “Autonomia científica sob ataque: repensando a pro-

dução de conhecimento nas Relações Internacionais em tempos de negacionismo”. Na dé-

cima edição do evento, homenageamos o centenário de Paulo Freire, cujas propostas para uma 

educação libertadora e emancipatória se mostram cada vez mais relevantes no cenário atual.  

O evento contará com Grupos de Trabalho para apresentação e debate das pesquisas. Os 

Grupos de Trabalho serão compostos por até cinco (5) expositores e um (1) debatedor, e terão 

duração de duas (2) horas. Nessa modalidade, poderão inscrever-se mestrandos, mestres, dou-

torandos e recém-doutores.  
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1. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo formulário online disponibilizado 

no site do PPGRI San Tiago Dantas: https://www.santiagodantas-ppgri.org/simpori. 

Na modalidade de apresentador nos Grupos de Trabalho, serão aceitos trabalhos de mes-

trandos, doutorandos, mestres e recém-doutores (isto é, que tenham defendido suas teses de 

doutorado há no máximo um ano). A participação de alunos de graduação só será aceita na 

condição de coautoria de um trabalho, cujo autor principal deverá ser um pós-graduando, além 

da categoria de ouvinte e inscrito em minicurso. 

 

2. DAS ÁREAS TEMÁTICAS 

A Comissão Organizadora do SimpoRI 2021 analisará resumos de trabalhos que se en-

quadrem em uma das seguintes Áreas Temáticas (ATs): 

 

1. Regionalismo, Instituições e Governança; 

2. Política Internacional e Política Externa; 

3. Economia Política Internacional; 

4. Segurança Internacional, Pensamento Estratégico, Defesa e Forças Armadas; 

5. Estudos para a Paz, Conflitos Internacionais e Violência nas Sociedades Contempo-

râneas; 

6. Direitos Humanos; 

7. Migrações, Refúgio e Deslocamentos Forçados; 

8. Feminismos, Gênero, Raça e Sexualidade; 

9. Teoria das Relações Internacionais. 

 

 A descrição das ATs encontra-se no Anexo I deste edital.  

 

3. DA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

As propostas deverão ser encaminhadas por meio do preenchimento do formulário ele-

trônico disponível no endereço https://www.santiagodantas-ppgri.org/simpori, de acordo com 

as seguintes normas: 

3.1 A submissão dos resumos será realizada através do formulário de inscrição supraci-

tado, em espaço reservado para os mesmos;  
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3.2 Os resumos deverão ser escritos em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaça-

mento entre linhas simples, margens laterais, inferior e superior de 2,5 cm; 

3.3 Deverão ser redigidos da seguinte maneira: 

3.3.1 Título: letras maiúsculas, em negrito e centralizado;  

3.3.2 Autor: nome completo com as iniciais em letra maiúscula, alinhado na margem 

direita da folha. Se houver co-autor, seu nome deverá vir abaixo do nome do 

autor; 

3.3.3 Afiliação institucional: curso, departamento, faculdade e universidade dos auto-

res em nota de rodapé indicada após o nome de cada autor; 

3.3.4 Apoio financeiro, se for o caso, e orientador(a) deverão ser indicados em nota 

de rodapé inserida após o título do trabalho; 

3.3.5 Texto: entre 300 e 450 palavras digitadas em parágrafo único, alinhamento jus-

tificado, sem utilização de referências bibliográficas, contendo tema, objetivos, 

metodologia, resultados obtidos (ainda que parciais), e conclusão; 

3.3.6 Palavras-chave: máximo de três, colocadas após o texto, alinhadas na margem 

esquerda da página e separadas por ponto e vírgula.  

3.4 O proponente deverá indicar até duas (2) áreas temáticas às quais pretende se candi-

datar. Ressalta-se, todavia, que a organização se reserva o direito de alocar as pro-

postas em outras áreas, de acordo com a necessidade e a adequação dessas à temática; 

3.5 Os trabalhos poderão ser apresentados em português, inglês ou espanhol; 

3.6 O idioma do resumo deve ser o mesmo do trabalho final; 

3.7 Será aceita apenas uma (1) proposta por autor. 

 

4. DOS TRABALHOS APROVADOS 

Os resumos aprovados serão divulgados na página oficial do evento e comunicados por 

e-mail aos inscritos no dia 24 de setembro de 2021.  

 

5. DOS ARTIGOS COMPLETOS 

 Os artigos completos deverão ser enviados nos formatos Word e PDF para o e-mail 

simporistd@gmail.com até 24 de outubro de 2021, de acordo com as seguintes normas: 

5.1 A versão final do trabalho deverá ter, no máximo, vinte (20) laudas, incluindo bibli-

ografia, numeradas e digitadas em formato A4, fonte Times New Roman, tamanho 

12, espaçamento entre linhas de 1,5 cm, alinhamento justificado, e margens laterais, 
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inferior e superior de 2,5 cm; 

5.2 O título e o resumo do trabalho final deverão ser os mesmos aprovados pela Comis-

são Organizadora; 

5.3 O título do arquivo com o trabalho final deve conter o número do Grupo de Trabalho 

(de acordo com as nove Áreas Temáticas propostas na página 2 deste edital) em que 

tiver sido aprovado, seguido do nome e sobrenome do(s) autor(es). Exemplo: GT2 - 

Kenneth Waltz; 

5.4 Os trabalhos enviados em idioma diferente daquele apresentado no resumo aprovado 

não serão aceitos pela Comissão Organizadora do SimpoRI 2021. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO 

6.1 Cada apresentador terá 15 minutos para a exposição do trabalho; 

6.2 Para figurar no programa final do evento, os participantes com trabalhos selecionados 

devem confirmar sua presença efetuando o pagamento da taxa de inscrição, por meio 

de depósito bancário, até o dia 24 de outubro de 2021; 

6.3 A emissão dos certificados fica condicionada à apresentação do trabalho; 

6.4 Os apresentadores que não puderem comparecer deverão justificar sua ausência com 

até 10 dias de antecedência pelo e-mail simporistd@gmail.com. A não justificativa 

implicará automaticamente na exclusão do aceite de propostas no próximo Simpósio. 

 

7. DOS VALORES 

A inscrição no SimpoRI 2021 só será confirmada após o pagamento da taxa de inscrição, 

que deverá ser efetuado via depósito ou transferência bancária. O pagamento deverá ser com-

provado mediante o envio do comprovante bancário para o e-mail simporistd@gmail.com. 

 

Dados para depósito ou transferência: 

Banco do Brasil 

Agência 8412-3 

Conta Poupança 1992-5 (variação 51) 

Titular: Samuel Alves Soares 

 CPF: 500206097-87 
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Participantes que residam fora do Brasil devem, até o dia 24 de setembro de 2021, 

entrar em contato com a Comissão Organizadora pelo e-mail simporistd@gmail.com para re-

ceber as instruções de pagamento. 

Serão emitidos certificados de participação para aqueles que mantiverem frequência de 

pelo menos 70% das mesas redondas e conferências. Os valores para inscrição são os se-

guintes: 

 

APRESENTADORES DE TRABALHO – 24/09/21 A 24/10/21 

Entre 24/09/21 e 01/10/21 
R$ 15,00 

Entre 02/10/21 e 16/10/21 
R$ 18,00 

Entre 17/10/21 e 24/10/21 
R$ 20,00 

OUVINTES E MINICURSOS – 25/10/21 A 07/11/21 

Graduandos 
R$ 00,00 

Outros 
R$ 15,00 

 

 

ATENÇÃO: Os apresentadores de trabalho que não efetuarem o pagamento até o dia 22 de 

outubro de 2021 não irão figurar no programa final do evento. 

 

8. DO CRONOGRAMA 

Inscrições e submissão de propostas 05/08/2021 a 10/09/2021 

Divulgação dos resumos aprovados 24/09/2021 

Prazo final para envio dos artigos completos 24/10/2021 

Prazo final para pagamento da inscrição 
(apresentadores de trabalho) 24/10/2021 

Prazo final para pagamento da inscrição 
(ouvintes e minicursos) 07/11/2021 

SimpoRI 2021 08 a 12/11/2021 

 

Mais informações sobre a realização do evento poderão ser obtidas em endereço eletrô-

nico, pelo e-mail simporistd@gmail.com, pelo site do PPGRI San Tiago Dantas ou pelas redes 

sociais do Programa (Facebook e Instagram). 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO SIMPORI 2021 

São Paulo, 5 de agosto de 2021.  
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ANEXO I - Descrição das Áreas Temáticas (ATs) do X SimpoRI 

 

AT1: Regionalismo, instituições e governança 

A Área Temática de Regionalismo, instituições e governança promove um espaço para discus-

são das diversas vertentes de regionalismo, cooperação e integração regional nos diferentes 

continentes do mundo, tanto a partir de uma perspectiva empírica, quanto através das existentes 

abordagens teóricas da área. De maneira a contribuir para os atuais debates sobre os processos 

históricos e contemporâneos do Regionalismo no mundo, esta AT abre espaço para os trabalhos 

e análises que versem sobre as seguintes temáticas gerais: teorias de integração regional; pers-

pectivas do regionalismo comparado; blocos econômicos ou processos de cooperação e inte-

gração regional nas Américas, África, Europa ou Ásia; instituições e atores regionais. 

 

AT2: Política Internacional e Política Externa 

Esta Área Temática acolherá trabalhos que, a partir de múltiplas abordagens disciplinares, ana-

lisam aspectos relacionados às políticas externas e às relações intergovernamentais conduzidas 

pelos Estados no sistema internacional, assim como contribuições que se insiram no campo de 

análise das dimensões, questões e atores transnacionais (movimentos sociais, organizações e 

empresas, por exemplo) que permeiam a política internacional. Objetiva-se, nesse sentido, ofe-

recer espaços de debate e colaboração em torno de pesquisas dedicadas aos variados fenômenos 

que compõem o multifacetado cenário da política internacional, com abertura tanto para temas 

mais vinculados à atualidade quanto para temas de História de política externa e da política 

internacional. 

 

AT3: Economia Política Internacional 

A Área Temática de Economia Política Internacional promoverá o debate científico em conso-

nância com a diversidade de abordagens teóricas e analíticas da disciplina. De modo a contribuir 

com o entendimento acerca de teorias e fenômenos contemporâneos da Economia Política In-

ternacional, são elegíveis trabalhos sobre o sistema financeiro internacional; acordos bilaterais, 

plurilaterais e regionais de liberalização econômica; a Rodada Doha da Organização Mundial 

de Comércio; o papel de organizações internacionais no desenvolvimento socioeconômico; po-

líticas dos Estados Unidos e da China para indústria, comércio e tecnologia no século XXI; a 

China e a Belt and Road Initiative; exportação de commodities e inserção internacional da Amé-

rica Latina; fluxos de Investimento Externo Direto na América Latina e África; cooperação 
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econômica no Sul global; e outros temas que se coadunem às várias dimensões de interesse da 

Economia Política Internacional.  

 

AT4: Segurança Internacional, Pensamento Estratégico e Forças Armadas 

Esta Área Temática promove o debate científico na área de Segurança, Defesa, Pensamento 

Estratégico e emprego das Forças Armadas. Respeitando a diversidade e amplitude metodoló-

gica desses campos, os principais temas que dialogam com a AT são: guerras e conflitos arma-

dos; dinâmicas envolvendo armas nucleares (proliferação, não-proliferação, relações de dissu-

asão, entre outras); indústria de defesa e tecnologia; instituições e arranjos regionais e interna-

cionais de defesa e de segurança; cooperação e intercâmbios militares; engajamento militar em 

missões subsidiárias e intervenções militares; bem como discussões epistêmicas sobre o pensa-

mento estratégico e concepções de Segurança e Defesa. 

 

AT5: Estudos para a Paz, Conflitos Internacionais e Violência nas Sociedades Contempo-

râneas 

Nesta Área Temática, serão aceitas contribuições interdisciplinares que reflitam temas sobre 

variantes dos estudos de paz; transformação de conflitos; paz pós-liberal; mecanismos de reso- 

lução de conflitos; formas de gerenciamento de conflitos; características da Segurança Regi-

onal; Complexos Regionais de Segurança; Comunidades de Segurança; novos temas e novas 

abordagens a partir de um recorte epistemológico e ontológico; causas dos conflitos internacio-

nais; perspectivas desde o Sul Global; as abordagens pós-colonialistas; e violências estruturais. 

 

AT6: Direitos Humanos 

A Área Temática de Direitos Humanos objetiva contribuir às reflexões sobre o adensamento 

normativo e disputas políticas globais para a salvaguarda de direitos das pessoas. Entendendo 

que este ramo tem tido sua produção ampliada recentemente nas Relações Internacionais e re-

conhecendo o potencial interpretativo da área para o debate, pretende-se acolher trabalhos que 

se dediquem, não exclusivamente, à ampliação institucional de organizações internacionais e 

regionais; trajetória do reconhecimento de direitos entre os planos nacionais e internacionais; 

avanço de movimentos reacionários sobre as proteções em disputa internacionalmente; limites 

de institucionalidade e eficácia dos regimes; análises sobre processos de positivação internaci-

onal (a exemplo da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Dis-
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criminação Racial,  Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Dis-

criminação Contra as Mulheres, Convenção sobre os Direitos da Criança, etc); entre outros que 

se debrucem sobre questões relevantes de Direitos Humanos para as Relações Internacionais. 

 

AT7: Migrações, Refúgios e Deslocamentos Forçados 

Nesta Área Temática, serão aceitos trabalhos que contribuam para o debate sobre as escalas 

geoespaciais das migrações (nacional, internacional e transnacional); os deslocamentos força-

dos motivados por fatores como conflitos, guerras, perseguições e desastres naturais (refúgio, 

exílio, asilo, diáspora, desterro); a governança das migrações; a (re)produção de fronteiras; po-

líticas internacionais e públicas (acolhida, integração, proteção); ativismos e mobilizações mi-

grantes; metodologias e abordagens de investigação (textuais, audiovisuais, cartográficas, 

orais); violências e exclusões; entre outros estudos correlatos. 

 

AT8: Feminismos, Gênero, Raça e Sexualidade 

Nesta Área Temática, serão acolhidas pesquisas dedicadas a temas de gênero, sexualidade e 

raça na política internacional, desenvolvidas a partir de diversas abordagens teórico-metodoló-

gicas que contribuam com a obstinada tarefa de incorporar esses debates ao campo. Serão, por-

tanto, bem-vindos trabalhos que se proponham a problematizar, entre outros: os debates acerca 

das dimensões políticas de desigualdades e discriminações; da diferença e da identidade; corpos 

e territórios no interior da política internacional; das articulações recentes de movimentos soci-

ais em torno de pautas correlatas e das reações conservadoras diante de seu fortalecimento; da 

compreensão do gênero e da raça como categorias de análise indispensáveis à disciplina; e, 

finalmente, do engajamento crítico em relação a saberes e poderes intrincados nessas dimen-

sões, confrontando a reprodução de lógicas inerentemente racistas, sexistas e heteronormativas 

da produção de conhecimento convencional nas Relações Internacionais. 

 

AT9: Teoria das Relações Internacionais 

As Teorias das Relações Internacionais (TRI) são entendidas como o corpo teórico que funda-

menta e cria as bases para os debates da disciplina. Em função disso, esta Área Temática tem 

como proposta principal contribuir para essas discussões. O intuito geral, contudo, vai para 

além da retomada das teorias consagradas e que estão dadas como basilares para as RI, bus-

cando ser um espaço de encontro entre as abordagens teóricas tradicionais e as novas formula-

ções a respeito das RI que têm ganhado corpo e espaço nos últimos anos. Dito isso, pretende-
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se acolher trabalhos que explorem as TRI como um todo, desde as chamadas teorias clássicas 

até as novas formulações pós e decoloniais. 


