SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA O 1º
CONGRESSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
EDITAL CONRI Nº 001/2018

A Comissão Organizadora do Congresso de Relações Internacionais torna público as
normas para a participação na apresentação de trabalhos científicos durante a primeira
edição do Congresso de Relações Internacionais (I CONRI), que ocorrerá entre os dias 11
e 17 de fevereiro de 2019, com transmissão online no site do Congresso.

1. OBJETIVO
1.1 O presente edital tem como objetivo incentivar e divulgar a produção científica entre
acadêmicos e profissionais analistas de Relações Internacionais e áreas afins, visando
promover o desenvolvimento tecnológico e científico e complementar a formação dos
envolvidos.
2. ELEGIBILIDADE DOS TRABALHOS
2.1 Podem participar da seleção trabalhos inéditos de autoria de acadêmicos
(regularmente matriculados em curso superior de Relações Internaci onais reconhecido
pelo Ministério da Educação do Brasil), pós-graduandos e profissionais que atuem
dentro das Relações Internacionais.
3. SUBMISSÃO DOS RESUMOS
3.1 As submissões terão início a partir da publicação deste edital e encerrarão às
23h59min do dia 15 de janeiro de 2019, através do site oficial do CONRI:
www.congresso.relacoesinternacionais.com.br
3.2 O resumo somente poderá ser submetido quando o autor estiver devidamente
inscrito no Congresso. Cada congressista poderá submeter no máximo 02 (dois)
resumos vinculados à sua inscrição. Não há limite para participação em coautoria de
trabalhos inscritos por outros participantes.
3.3 O participante deverá obrigatoriamente submeter o resumo na língua portuguesa.
Poderá ser submetido ainda uma versão em inglês. Essa versão será utilizada para
eventuais publicações oficiais do CONRI em revistas de língua inglesa.
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3.4 Cada resumo poderá ter no máximo 03 (três) autores . No ato da inscrição, primeiro
deve ser informado o autor principal e em seguida, se houver, o(s) coautor(es). A ordem
de envio dos nomes dos autores será a mesma emitida no certificado.
3.5 O apresentador do trabalho deverá ser indicado no ato da inscrição. Este poderá
ser qualquer um dos autores, desde que esteja inscrito no CONRI no dia da
apresentação. Cada participante poderá apresentar no máximo 02 (dois) trabalhos.
3.6 Mudanças posteriores em relação ao nome do apresentador deverão ser
comunicadas até o dia 25 de janeiro de 2018 para o email da Comissão Científica
(conri@ri.net.br), informando o título do trabalho e o nome completo do novo
apresentador, sendo este obrigatoriamente um dos autores e estando devidamente
inscrito no I CONRI.
3.7 No ato da inscrição do trabalho deve-se classificá-lo de acordo com as seguintes
áreas do conhecimento: Direito Internacional, Economia, Política Externa, Política
Internacional, Direitos Humanos, Organizações Internacionais, Negócios Internacionais,
Tecnologia ou Educação.
3.8 A indicação da preferência por modalidade de apresentação ( webinário ou
gravação) deverá ser feita pelos autores no momento da inscrição. À Comissão
Organizadora, entretanto, reserva-se o direito de alterar a modalidade conforme
necessário para o bom andamento do I CONRI.
3.9 O título, o resumo e as palavras-chave devem atender as regras contidas no item 4
do presente edital. Haverá um campo específico para cada no formulário de
submissão. Alterações no texto do resumo, bem como alterações de nome dos autores
e instituições envolvidas não serão permitidas após a submissão do resumo.
4. REGRAS PARA CONFECÇÃO DO RESUMO
4.1 O título do resumo deverá ser preenchido no campo específico com LETRAS EM
CAIXA ALTA e conter até 90 (noventa) caracteres, considerando os espaços.
4.2 O resumo deve ser escrito em parágrafo único, possuir no máximo 2000 (dois mil)
caracteres (considerando os espaços).
4.3 Agências financiadoras ou apoiadoras do trabalho, referências bibliográficas e
nomes dos autores não devem ser inseridas no texto resumo submetido no momento
da inscrição; estes, entretanto, podem ser referidas na apresentação do trabalho.
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4.4 Todas as abreviaturas utilizadas devem ter sido identificadas anteriormente por
extenso no texto do resumo.
4.5 No espaço requerido, deverão ainda ser incluídas de três a cinco palavras-chaves,
que deverão ser específicas do trabalho ou comuns à área de interesse previamente
informada.
4.6 Não será permitida a utilização de ilustrações (gráfico, tabela, q uadro, etc.) no
resumo. Para a análise e seleção dos trabalhos, somente será considerada a parte
textual.
4.7 As bibliografias consultadas não devem ser enviadas através do resumo , mas
devem ser obrigatoriamente expostas durante a apresentação dos trabalho s, no
formato ABNT.
4.8 A versão em inglês deverá observar as mesmas regras aqui descritas.
4.9 Os trabalhos aprovados não serão corrigidos pelo Comitê Científico do Congresso
e serão publicados exatamente na forma como submetidos, sendo de exclusiva
responsabilidade dos autores a correta redação.
5. SELEÇÃO
5.1 Serão desqualificados os trabalhos que não estiverem dentro dos padrões de
Metodologia Científica, que não atenderem aos itens 2 e 4 deste edital ou caso seja
identificado plágio.
5.2 Todos os resumos qualificados serão avaliados e selecionados exclusivamente pelos
pesquisadores que compõe o Comitê Científico do I CONRI, observando os seguintes
critérios:
5.2.1 Atualidade, originalidade e contribuição ao desenvolvimento científico;
5.2.2 Organização, capacidade de síntese e clareza de exposição dos objetivos, métodos,
resultados e conclusões;
5.2.3 Adequação conceitual e metodológica para atingir os objetivos do trabalho;
5.2.4 Coerência entre os resultados e as conclusões.
5.3 Os trabalhos selecionados serão divulgados a partir do dia 20 de JANEIRO de
2019 no site oficial do I CONRI (congresso.relacoesinternacionais.com.br).
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5.4 Caso o participante tenha justificativa para contestar o resultado divulgado, o
eventual recurso deverá ser enviado para o email da Comissão Científica
conri@ri.net.br) no prazo de 48h contadas a partir da divulgação.
5.5 As datas para entrega da gravação da apresentação em vídeo ou do webinário ao
vivo serão divulgados após o período para análise dos recursos.
6. APRESENTAÇÕES
6.1 Todos os trabalhos selecionados devem ser apresentados no I CONRI, no dia e
horário divulgado no site oficial (congresso.relacoesinternacionais.com.br), pelos
respectivos apresentadores

indicados

previamente.

Os

apresentadores

devem,

obrigatoriamente, ser um dos autores e estar devidamente inscrito no Congresso.
6.2 Solicitações para alteração de dia e/ou horário da apresentação dos webinários
poderão ser feitas até o dia 20 de janeiro de 2019 através do email da Comissão
Científica (conri@ri.net.br), informando o título do trabalho, o motivo da alteração e o
novo horário pretendido. A solicitação estará sujeita ao julgamento da Comissão
Organizadora, podendo ou não ser atendida.
6.5 MODALIDADE VÍDEO
6.5.1 A Comissão Organizadora enviara as orientações gerais para os selecionados
gravarem suas apresentações em formato .MP4.
6.5.2 O material da apresentação deverá ser enviado para o email da Comissão
Científica (conri@ri.net.br) até o dia 5 de fevereiro de 2019.
6.5.3 Será disponibilizado no site oficial do congresso um modelo de slide, software de
gravação de tela, sendo o seu uso obrigatório.
6.5.4 O primeiro slide deve conter o título, subtítulo (se houver), nome completo dos
autores, bem como instituições envolvidas. O nome do apresentador deve vir
sublinhado.
6.5.5 A duração do vídeo deve ser de 20 minutos.
6.6 MODALIDADE WEBINÁRIO
6.6.1 O webinário, diferente da modalidade gravação, será transmitido ao vivo através
do site do Congresso, por isso é necessário ter conexão banda larga de 10 MB ou
superior.
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6.6.2 O PowerPoint da apresentação deverá ser enviado para o email da Comissão
Científica (conri@ri.net.br) até o dia 5 de fevereiro de 2019.
6.5.3 Será disponibilizado no site oficial do congresso um modelo de slide, sendo o seu
uso obrigatório.
6.5.4 O primeiro slide deve conter o título, subtítulo (se houver), nome completo dos
autores, bem como instituições envolvidas. O nome do apresentador deve vir
sublinhado.
6.5.5 A duração do webinário será de 40 minutos, sendo 20 para a apresentação e 20
para comentários e dúvidas.
7. CERTIFICADOS E PUBLICAÇÃO NOS ANAIS
7.1 Serão disponibilizados no site oficial do CONRI os certificados de apresentação de
trabalhos, de acordo com a modalidade, no qual constarão os nomes de todos os autores
e coautores, com o nome do apresentador em destaque.
7.2 Nos anais do Congresso constarão os artigos completos dos trabalhos aprovados e
apresentados, que deverão ser enviados até o dia 15 de março de 2019.
7.3 O autor/apresentador de trabalho que não tenha inscrição gerada e paga no
Congresso, terá seu certificado retido e o seu trabalho retirado das publicações oficiais
do CONRI.
7.4 Os componentes da Comissão Organizadora poderão participar como autores e/ou
apresentadores de trabalhos e ter seus resumos aprovados publicados nos anais do
Congresso. Entretanto, estes não poderão receber qualquer premiação, que não seja o
certificado apropriado ou menção honrosa.
8. DA CONCORDÂNCIA
8.1 A inscrição no evento implica na concordância e a aceitação de todas as cláusulas e
condições estabelecidas neste “Edital de Submissão de Trabalhos”.

9. CASOS OMISSOS
9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora CONRI.
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