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1 – O Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (INEST/UFF) convida 

professores, pesquisadores e alunos de Pós-Graduação e Graduação da UFF, assim como das 

demais Universidades e Instituições de Ensino Superior em todo o País, a participarem do                  

Sétimo Encontro Brasileiro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais (EBERI VII) a 

ser realizado no período de 19 a 23 de outubro de 2020. Este ano, em atenção às orientações de 

segurança devido ao COVID-19, o EBERI VII será no formato remoto.  
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2 - PRINCIPAIS ATIVIDADES DURANTE O EBERI VII 
 
2.1 – CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
 

2.2 - MESAS REDONDA 
 

• A década de 1930: o Brasil no mundo e  o mundo no Brasil.. 

• Geopolítica Mundial Atual: impactos nas Relações Internacionais. 

• As Relações Internacionais e a Atual Conjuntura Política na América do Sul. 

• A Economia de Defesa e as Políticas Públicas de Defesa 

• O Cerceamento tecnológico em Defesa no Brasil (CAPES/PROCAD-Defesa) 

 

2.3 – GRUPOS DE TRABALHO (GT) 
 

O EBERI VII apresenta como uma de suas principais atividades a oportunidade de 

apresentações de Comunicações de Pesquisas, em desenvolvimento ou encerradas, em variadas 

áreas de estudos, no formato de Grupos de Trabalho (GT´s). As propostas deverão atender aos 

temas dos 04 GT´s abaixo registrados.   

Destaca-se que as sessões compostas pelos GT´s 1, 2 e 3 serão destinadas a Pós-

Graduados e Pós-Graduandos, enquanto que o GT4 será específico para Graduados e Graduandos. 

 

GT 1 - Segurança Internacional e Políticas de Defesa 

Serão priorizados pesquisas e projetos que explorem as interfaces entre as questões 

de Segurança Internacional e as Políticas de Defesa adotadas pelos Estados, com 

foco no Brasil e no seu entorno estratégico, compreendido, de modo mais imediato, 

pela América do Sul e Atlântico Sul e, mais extensivamente, à América Central, 

América do Norte, América Insular (Antilhas)  e costa atlântica da África. 

 

GT 2 - Políticas Públicas e Indústria de Defesa 

Serão priorizados pesquisas e projetos nos campos da Indústria de Defesa, 

Logística de Defesa, Ciência & Tecnologia & Inovação para Defesa, Aquisição de 

Sistemas de Defesa, Economia de Defesa, Forças Armadas e Defesa Nacional, 

Políticas Públicas na área da Defesa Nacional, bem como as relações entre o 

Estado, a Sociedade, as Forças Armadas e a Defesa Nacional.  

 

GT 3 - Política Externa e de Defesa 

Serão priorizados pesquisas e projetos que abordem a formulação e os 

desdobramentos da Política Externa Brasileira  na sua interface com a dinâmica 

das Estratégias e Políticas de Defesa Naciona, assim como a relação entre Política 

Externa e Política de Defesa em países-chave para a compreensão da ação 

brasileira no mundo, com referência aos Estados do entorno estratégico brasileiro 

e o das principais potências econômico-políticas e militares,  com destaque para os 

Estados Unidos, China, Rússia, Índia e países da Europa Ocidental, tais como 

Alemanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido, Suécia.   
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GT 4 – Aspectos Teóricos das Relações Internacionais. 

Serão priorizadas pesquisas e estudos que abordem o debate teórico 

contemporâneo nas Relações Internacionais; as perspectivas teóricas tradicionais 

da disciplina, assim como aquelas que procuram explorar novas maneiras de se 

pensar as Relações Internacionais; e os estudos que examinem os conceitos e os 

processos básicos referentes às políticas internacionais voltada para as questões 

relativas à guerra, à paz e ao papel da força nos cenários nacional e internacional.  

 

3 – CHAMADAS DE TRABALHOS E INSCRIÇÕES 
 

3.1 - DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS PARA OS GRUPOS DE TRABALHO 
 

1) Os proponentes deverão observar a data limite para o envio dos Resumos e das Comunicações 

completas conforme o cronograma estabelecido adiante no item 4 deste Edital. 
 

2) Em função da limitação de tempo, devido ao formato do evento ser remoto, serão selecionadas 

até 06 (seis) propostas para comunicação oral em cada GT. No entanto, as propostas apresentadas 

que não tenham sido selecionadas para apresentação oral, poderão ser  publicadas nos ANAIS do 

EBERI VII, a critério da Coordenação Geral do evento. 
 

3) - A proposta deverá apresentar as seguintes informações: 

a) Título do trabalho 

b) Identificação do(s) autor(es): nome completo, vínculo institucional e e-mail. 

c) Entre 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) palavras-chave. 

d) Resumo da proposta do trabalho com, no máximo, 150 palavras, enunciando o (os) 

objetivo(s) do trabalho e sua relevância para a temática escolhida.  
 

4) Cada  proponente poderá apresentar apenas uma única proposta de Comunicação. 
 

 

3.2 - ORIENTAÇÃO PARA O ENVIO DA COMUNICAÇÃO COMPLETA 

 

1) A proposta de Comunicação deverá ser submetida pelo site do EBERI VII, com o envio de 

cópia para o e-mail encontroinest@yahoo.com.br. 

2)  A comunicação deverá conter de 10 a 12 páginas, incluindo as referências bibliográficas, que 

devem ficar restritas àquelas citadas no texto, além da observância às normas da ABNT. 

3) O texto da comunicação deverá ser escrito em fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento de 

1,5, alinhamento justificado e margens com 2,5 cm. 

4) O título do trabalho precisará estar centralizado, em maiúsculas e negrito.  Abaixo do título do 

trabalho, na segunda linha, no lado direito, deverá  constar o nome completo do autor. Após o 

nome do autor , deverá constar seu  vínculo institucional entre parênteses. 

5) Antecedendo a redação do trabalho deverá constar o resumo, com até 150 palavras, em espaço 

simples, sem parágrafos e com as palavras-chave  ao seu final (até três palavras-chave 

separadas por vírgulas). 

mailto:encontroinest@yahoo.com.br
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6) No ato da inscrição o autor deverá enviar uma cópia editável (no formato Word .doc ou .docx), 

de modo a permitir as alterações necessárias para a inclusão nos Anais do EBERI VII, caso seja 

selecionada pela Coordenação Geral. . 

7) Ao enviar o seu trabalho o proponente, no item “Assunto” de sua mensagem, deverá escrever:  

8) Sobrenome_Nome_EBERI2020_GTxx_Título 

9) O proponente que tiver a proposta de comunicação aceita receberá notificação da Coordenação 

Geral do Encontro.  

 

4 – CERTIFICADO DE HORAS COMPLEMENTARES – Alunos de Graduação. 

O Certificado de Atividades Complementares, totalizando 20 horas, será emitido apenas 

para os alunos de graduação que participarem de, pelo menos, 70% (setenta por cento) das 

atividades programadas para o EBERI VII. 

 

5 - CRONOGRAMA DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO EBERI VII 

  

        Data                                                  Atividades 

16/09 Abertura de inscrição para submissão de trabalho.  

12/10 Encerramento da inscrição para submissão de trabalho. 

15/10 
Divulgação dos trabalhos aprovados para apresentações oral nos GT´s.  

19/10 Abertura do EBERI VII. 

23/10 Encerramento do EBERI VII. 

30/10 
Data limite para remessa do trabalho completo aceito. 
Válido para publicação nos ANAIS do EBERI VII. 

03/11 Divulgação dos trabalhos a serem publicados nos ANAIS do EBERI VII 

 

 

      Niterói, RJ, 10 de setembro de 2020. 

 
Prof. Dr. Vagner Camilo Alves 

Coordenador Geral do EBERI VII. 
Diretor do Instituto de Estudos Estratégicos 

 

Prof. Eurico de Lima Figueiredo 
Coordenador Geral do EBERI VII. 

Coordenador do Núcleo de Estudos Avançados (NEA/INEST) 
 

Prof. Dr. Marcio Rocha 
Coordenador-Executivo do EBERI VII 

Vice-Diretor do Instituto de Estudos Estratégicos 


