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Chamada para Apresentação de Trabalhos
Convidamos discentes e docentes do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
e da Graduação em Ciência Política da Universidade de Brasília a submeterem propostas de
trabalhos para o I Seminário Discente, que acontecerá durante a Semana Universitária da
Universidade de Brasília.
O Seminário Discente é uma iniciativa destinada à promoção e divulgação dos
trabalhos discentes da Pós-Graduação e da Graduação, por meio de apresentação aberta ao
público. Tem como principal objetivo estabelecer diálogos e compartilhamento de vivências
entre as diversas pesquisas realizadas pelo corpo discente do Programa, proporcionando a
integração de nossa comunidade bem como debates e circulação de conhecimento entre
discentes, docentes, alumni e público externo.
Em virtude da emergência da COVID-19, a primeira edição do Seminário será
realizada em formato totalmente virtual. Além de uma Conferência de abertura e seu
fechamento, o Seminário contará com sessões temáticas agrupadas de acordo com as 4 linhas
de pesquisa do programa.
O I Seminário Discente integra o calendário da Pós-Graduação e durante a Semana
Universitária, as aulas dos cursos regulares serão suspensas.
I – Do Seminário e da participação discente
Estão convidadas/os a apresentar trabalhos na forma de artigo as/os alunas/os de
pós-graduação (mestrado e doutorado) e no formato de ensaio as/os alunas/os de graduação.
Poderão enviar propostas os alunos da graduação que realizem iniciação científica
(PIBIC ou PET), que estejam cursando disciplina de Pesquisa (1 ou 2) e/ou que estejam

cursando monografia (1 ou 2). Casos omissos poderão ser avaliados pela Comissão
Organizadora.
Cada pós-graduanda/o poderá submeter um (1) artigo seja individual, seja em
coautoria com outra/o pós-graduanda/o. Para incentivar a produção discente conjunta entre
pós-graduação e graduação, as/os pós-graduandas/os somente poderão submeter um segundo
trabalho (artigo) caso este seja em coautoria com um/a graduando/a. Cada graduanda/o
poderá submeter um (1) ensaio, seja individualmente seja em coautoria, só será possível
submeter um segundo trabalho na hipótese de ser um artigo em coautoria com um/a
pós-graduando/a.
A inscrição para a apresentação de trabalhos não é obrigatória neste primeiro
seminário, mas incentiva-se que as/os discentes participem, na medida do estágio de
desenvolvimento de suas pesquisas e da disposição de submetê-la a debate público. Todos os
trabalhos submetidos serão aceitos e serão distribuídos entre as sessões temáticas pela
Comissão Organizadora. Todos os trabalhos completos enviados serão publicados nos Anais
Eletrônicos do Congresso.
II - Das sessões temáticas
O seminário discente do PPGCP (UnB) deverá prezar pela transversalidade entre as
diversas pesquisas e linhas de pesquisa do Instituto de Ciência Política. Como atividade de
extensão universitária, visa incentivar a integração entre a pós-graduação e a graduação,
discentes e docentes, bem como aproximar a comunidade do PPGCP da comunidade não
acadêmica.
Assim, em sua primeira edição, o Seminário contará com as seguintes áreas temáticas,
que contam com a colaboração das/os professoras/es do PPGCP na sua coordenação e
debates:
1) Democracia e Desigualdades
2) Participação, Estado e Sociedade Civil
3) Estado, Economia e Políticas Públicas
4) Instituições Políticas
Estas áreas temáticas irão abarcar as sessões temáticas a serem definidas (em quantidade e
escopo) pela Comissão Organizadora a partir da submissão dos trabalhos.
III - Submissão de propostas

As propostas deverão ser enviadas até o dia 06 de junho de 2021 por meio do
formulário https://bit.ly/3cKuTnu.
As propostas de artigo deverão ter no máximo 1.500 (mil e quinhentas) palavras,
fonte Times New Roman, 12, espaçamento, 1,5. É necessário explicitar debate teórico com o
qual está dialogando, objeto, objetivo, metodologia (quando aplicável).
As propostas de ensaio deverão ter no máximo 500 (quinhentas) palavras, fonte
Times New Roman, 12, espaçamento 1,5. É necessário explicitar o debate teórico com o qual
está dialogando e a problemática proposta.
As propostas não devem conter nenhum tipo de identificação das/os autoras/es.
IV – Entrega de artigos completos
Estão convidadas a apresentar trabalhos na forma de ensaio as/os alunas/os de
pós-graduação em Ciência Política da UnB.
Os trabalhos completos deverão ser enviados até 15 de julho de 2021 para o e-mail
seminariodiscenteipol@gmail.com. Os trabalhos não enviados até essa data não concorrerão
à premiação da qual trata o tópico VI deste edital. Ficará a cargo da Comissão Organizadora
do Seminário Discente alocar a redistribuição destes ensaios nas sessões de trabalho de
acordo com a proximidade temática, caso seja necessário.
Os artigos deverão ser produzidos em página de formato A4; ter no máximo 8.000
(oito mil) palavras, excluindo capa, resumo e referências bibliográficas; fonte Times New
Roman 12; espaço 1,5; e margens de 3 cm (superior e esquerda), 2 (inferior e direita). A capa
deve conter o título do trabalho, autoria, filiação institucional do autor e a referência:
“Trabalho submetido para apresentação no I Seminário Discente da Pós-Graduação em
Ciência Política da UnB”.
V - Entrega dos ensaios completos
Estão convidadas a apresentar trabalhos na forma de ensaio as/os alunas/os de
graduação em Ciência Política da UnB.
A submissão dos ensaios completos deverá ser feita individualmente por e-mail
seminariodiscenteipol@gmail.com até o dia 15 de julho de 2021. Os trabalhos não enviados
até essa data não concorrerão à premiação da qual trata o tópico VI deste edital. Ficará a

cargo da Comissão Organizadora do Seminário Discente alocar a redistribuição destes
ensaios nas sessões de trabalho de acordo com a proximidade temática, caso seja necessário.
O texto deve ser produzido em página de formato A4; até 1.500 (mil e quinhentas)
palavras, excluindo capa e referências bibliográficas; fonte deve ser Times New Roman 12;
espaçamento entre linhas 1,5; com margens de 3 cm (superior e esquerda), 2 (inferior e
direita). A capa deve conter o título do trabalho, autoria, filiação institucional do autor e a
referência: “Ensaio submetido para apresentação no I Seminário Discente da Pós-Graduação
em Ciência Política da UnB, de 11 a 13 de agosto de 2021”.
VI – Da premiação dos trabalhos
Cada ST deverá indicar 2 (dois) trabalhos para concorrerem à premiação, sendo,
necessariamente, um artigo e um ensaio. Serão escolhidos os três melhores artigos e os três
melhores ensaios apresentados no Seminário, tendo como base os critérios de originalidade,
lógica argumentativa, métodos e resultados, levando em consideração a pluralidade das áreas
e linhas de pesquisa do PPGCP.
As/Os debatedoras/es de cada sessão serão responsáveis pela indicação dos melhores
trabalhos para a Comissão Científica, a ser constituída por um/a professor/a de cada linha de
pesquisa do Programa e a ser acompanhada pela Representação Discente.
Os três melhores artigos (Pós-Graduação) receberão um certificado reconhecendo o
mérito destas apresentações. De forma análoga, os três melhores ensaios serão premiados
com menção honrosa.
Os melhores artigos também serão contemplados com ajuda para publicação para
estudantes de pós-graduação.
VII - Do formato
O Seminário será composto por 1 Conferência de Abertura e 4 Sessões Temáticas, a
serem realizadas em 2 turnos ao longo dos 2 dias de evento.
O turno da manhã ocorrerá das 09h às 11h30. O turno da tarde terá início às 14h e será
finalizado às 16h30.
Ao final do Seminário, teremos uma Conferência de Encerramento, a ser realizada no
turno noturno.
VIII – Comissão Organizadora

A Comissão Organizadora do I Seminário Discente é composta pela Coordenação do
Programa, pela Representação Discente e pelas discentes (graduação e pós-graduação)
interessadas em participar e colaborar na organização deste evento. Ao final do evento, será
feita a chamada para que as alunas do departamento interessadas se prontifiquem a atuar
como voluntárias no próximo Seminário, que deverá ocorrer em maio de 2022. Vale ressaltar
que todas as/os estudantes que organizarão o Seminário receberão créditos de extensão.
CALENDÁRIO

Submissão de artigos e ensaios

06/06/2021

Resultado

20/06/2021

Envio dos trabalhos completos

15/07/2021

Divulgação da Programação Final do
Evento

20/08/2021

Realização dos Seminários

Semana Universitária

