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Normas do V Seminário PPGCP – UFF 

1, 2 e 3 de dezembro de 2010 

 

1 – Dos participantes: 

I – O Evento será aberto e gratuito para todos que desejarem participar como ouvinte 

e/ou na apresentação de trabalho. Neste último caso, o participante deverá estar, no 

mínimo, cursando a graduação. 

II – A participação com certificado far-se-á através de duas modalidades: 

a) Ouvinte: condicionado à obtenção de presença mínima de 75% nas atividades 

programadas para o Evento; 

b) Apresentação de trabalho: condicionado à aprovação do Resumo e sua 

posterior apresentação, no dia e horário a ser divulgado no site 

http://www.uff.br/dcp/?cat=15. Poderão participar, nesta modalidade, 

graduandos, graduados, pós-graduandos e pós-graduados em ciência política ou 

áreas afins. 

 

2 – Do envio dos trabalhos: 

2.1 – Do Resumo: 

I – Estar compreendido entre as áreas temáticas: Teoria Política e Pensamento Social 

Brasileiro; Estado, Sociedade e Políticas Públicas; Estudos Estratégicos ou Relações 

Internacionais. 

II – deverá ser enviado, exclusivamente, para o e-mail do Evento, 

seminarioppgcp@yahoo.com.br, em arquivo anexo nomeado com o título do Resumo; 

o campo relativo ao título da mensagem eletrônica deverá ser preenchido da seguinte 

forma: “Título do resumo/área temática escolhida”. Este e-mail deverá constar o (s) 

nome (s) dos autor (es), Instituição, última titulação obtida e, se pertinente, a agência de 

fomento. 

III – Deverá ser enviado para avaliação, impreterivelmente, no período de 1 a 30 de 

outubro de 2010. 

IV – Em caso de co-autoria, o resumo deverá ser enviado pelo autor principal. Este será 

informado do resultado da avaliação, por e-mail, até 5 de novembro de 2010; 

http://www.uff.br/dcp/?cat=15
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V – Em caso de co-autoria e de aceitação do trabalho para apresentação e publicação, a 

exposição oral deverá ser realizada por, até, dois autores. 

VI – Cada pesquisador poderá submeter, como autor principal, apenas uma proposta de 

trabalho. 

VII – Deverá seguir as seguintes normas: 

a) Fonte Times New Roman, tamanho 12, parágrafos em modo justificado e 

espaçamento simples (1,0) entre linhas; 

b) Limitado a 2000 caracteres, incluindo os espaços; 

c) Não constar qualquer referência que identifique o (s) autor (es); 

d) Possuir, no máximo, 4 palavras-chave; 

e) Exclusivamente o formato do arquivo deverá ser “.doc”. 

f) Não constar imagens, figuras, tabelas, notas de rodapé, citações, referências ou 

os títulos das partes (introdução, objetivos, etc). 

 

2.2 – Do artigo: 

I – Em caso de aprovação para apresentação e publicação do trabalho, o autor principal 

deverá enviar, somente através do e-mail do Evento, um artigo, de acordo com a 

normatização abaixo, no período de 5 a 15 de novembro de 2010. O artigo será 

publicado nos Anais do Evento, a ser divulgado, após a apresentação dos trabalhos, no 

site do PPGCP-UFF, http://www.uff.br/dcp/?cat=15; 

II – O envio deverá ser realizado da seguinte forma: artigo e ficha de inscrição em 

arquivos anexos ao e-mail, que deverá ser intitulado “Título do trabalho/área temática 

escolhida” e enviado, exclusivamente, para seminarioppgcp@yahoo.com.br. Não 

serão aceitos para apresentação e publicação os trabalhos enviados após a data 

limite de entrega, 15 de novembro de 2010. 

II - O artigo deverá estar de acordo com as seguintes normas:  

 a) Exclusivamente em formato “.doc”; 

 b) Possuir no mínimo 10 e no máximo 20 páginas, incluindo notas e 

bibliografia. 

 c) Corpo do Texto: Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre 

linhas de 1,5, parágrafos em modo justificado e paragrafação automática. 

 d) O título, necessariamente o mesmo do resumo, deverá constar no topo da 

primeira página, em fonte Times New Roman, tamanho 14, centralizado e em negrito; 

http://www.uff.br/dcp/?cat=15
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 e) Em caso de seções no desenvolvimento do texto, estas devem utilizar fonte 

Times New Roman, tamanho12, em negrito e recuo à esquerda. Os títulos de seções 

devem ser numerados com algarismos arábicos seguidos de ponto (por exemplo, 1. 

Introdução, 2. Desenvolvimento). Caracteres maiúsculos somente na primeira letra da 

seção, exceto nomes próprios. 

 f) O nome do (s) autor (es) deverá constar na linha imediatamente abaixo do 

título e alinhado à direita. A filiação acadêmica deverá ser indicada por um asterisco (*) 

ao final do (s) nome (s) do (s) autor (es) do trabalho. Asterisco que, também, deverá 

constar no final do texto e antes das notas, explicitando sua filiação acadêmica e a 

última titulação obtida. O e-mail para contato é optativo e poderá ser indicado nesta 

parte do artigo. 

 g) Deverá conter um resumo de até 2000 caracteres, em espaço simples, 

alinhamento justificado e seguido de, até, quatro palavras-chave; 

 h) Em caso do uso de quadros, tabelas e afins, estes deverão constar no corpo do 

texto e centralizados; 

 i) As notas deverão estar no final do texto e em fonte Times New Roman, 

tamanho 10. 

 j) Margens de 3,0 cm à esquerda, à direita, superior e inferior em formato de 

papel A4. 

 l) As citações deverão seguir as normas da ABNT, segundo o modelo “autor-

data” (AUTOR, DATA DE PUBLICAÇÃO). 

 m) As referências deverão seguir as normas da ABNT e deverão constar ao final 

do texto, depois das notas, e precedidas pelo título “Referências”. 

III – Estar de acordo com o resumo aprovado é condição para apresentação e publicação 

do artigo nos Anais do Evento. 

 

3 - Os prazos para participação no V Seminário do PPGCP – UFF são os seguintes: 

Inscrições para ouvinte 1 de outubro até o primeiro dia do Evento.  

Neste último caso, no horário de credenciamento 

Inscrições para apresentação de trabalho 05 a 15 de novembro 

Envio do resumo 1 a 30 de outubro 

Resultado da avaliação do resumo 5 de novembro 

Envio do artigo relativo ao Resumo aprovado 05 a 15 de novembro 
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4 – Os casos omissos serão tratados soberanamente pela comissão organizadora. 

 

Bárbara Breder Machado 

Prof. Dr. Carlos Henrique Aguiar Serra 

Daniel Santos Kosinski 

Edson Luiz 

George Freitas R. de Araujo 

Mário José Missagia Jr 

Sérgio Luiz Pinheiro Sant'Anna 

Comissão Organizadora 


