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IV SEMANA DE DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL
29, 30 e 31 de Outubro de 2014

Edital Geral

I – Apresentação:
A Graduação de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) tem a honra de apresentar a IV Semana de Defesa e Gestão Estratégica
Internacional (IV SDGEI), que ocorrerá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Auditório do
Bloco A do Centro de Tecnologia, CT, entre os dias 29 e 31 de Outubro de 2014. A IV SDGEI contará
com palestras de professores, pesquisadores e profissionais especializados.
O público alvo do evento é composto por estudantes de ensino médio, de graduação e pósgraduação, acadêmicos, militares, diplomatas, jornalistas, empresários e demais interessados no
tema.
O bacharelado em Defesa e Gestão Estratégica Internacional surgiu em 2009 tendo em vista a
necessidade de se criar um profissional de natureza multidisciplinar e também preencher uma
lacuna no que tange a formulação, inovação e gestão de um tema consolidado em muitos outros
países e cada vez mais presente na agenda brasileira. A Semana de Defesa e Gestão Estratégica
Internacional (SDGEI) é um projeto dos alunos da graduação em parceria com a UFRJ, professores,
laboratórios e empresas. Começou no ano de 2011 e em sua 4ª edição se propõe a criar um espaço
aberto e democrático entre a academia, governo, sociedade e empresariado em busca de um

aperfeiçoamento do egresso e uma maior ampliação tanto do tema defesa quanto da gestão e
administração eficaz na esfera pública e em empresas nacionais e multinacionais.
A IV Semana de Defesa e Gestão da UFRJ propõe estimular o debate de temas relacionados à
Ciência, Tecnologia e Inovação, na área de Defesa e Gestão Estratégica. O evento assim propicia
tanto o desenvolvimento do saber quanto oportunidades de negócio para os alunos e os demais
interessados.
Nessa perspectiva, a Comissão Organizadora da IV SDGEI convida Estudantes de graduação, pósgraduação e pesquisadores na área de Defesa, Segurança, Estudos Estratégicos, Gestão Estratégica
e afins, a participar da IV SDGEI nas suas diversas modalidades, tanto como ouvintes quanto como
apresentadores de trabalhos. As submissões de trabalhos e debates devem preferencialmente
abarcar as áreas citadas.

II – Chamada de Trabalhos e Requisitos obrigatórios para o envio do(s) resumo(s) a serem
apresentados na II Semana de Defesa e Gestão Estratégica Internacional (IV SDGEI):
A Comissão Organizadora da IV SDGEI informa:
a) que o período de envio de propostas de trabalhos (resumos) a serem apresentados na IV Semana
de Defesa e Gestão Estratégica Internacional será de 11 de Julho a 08 de Agosto de 2014;
b) que a submissão das propostas dar-se-á única e exclusivamente via email, através do email
semanadefesa@gmail.com, sendo o campo “Assunto” preenchido com: “Resumo de Trabalho <Nome do Trabalho>, <Autor ou Coautor principal>;
c) que os proponentes de trabalhos a serem selecionados para apresentação na IV Semana de
Defesa e Gestão Estratégica Internacional deverão ser Estudantes de graduação, pós-graduação e
pesquisadores na área de Defesa, Segurança, Estudos Estratégicos, Gestão Estratégica e afins;
d) que, quando realizados em co-autoria, o número máximo de co-autores para cada proposta de
trabalho será de cinco (5) participantes. Somente serão aceitos a inscrição de uma (1) proposta de
trabalho como autor ou co-autor.
e) ser apresentada por um autor ou coautor principal, juntamente com o título e o resumo do
trabalho em até dois mil (2.000) caracteres com espaços;
f) utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5;
h) o título do trabalho deve constar no topo da primeira página, fonte tamanho 14, centralizado,
em negrito e não deve estar inteiramente grifado em caracteres maiúsculos;
i) a autoria deve estar separada do título principal por um (1) espaçamento duplo, alinhada à direita
e apresentar em nota de rodapé: Titulação, Instituição e e-mail do autor. Os trabalhos em coautoria
seguem a mesma norma, sendo que os nomes dos coautores devem estar dispostos em ordem de
autoria, um abaixo do outro e separados por espaçamento simples;
j) subtítulos ao longo do texto (se houver) devem estar alinhados à esquerda, em negrito e fonte
12, sendo separados do parágrafo anterior por um (1) espaço;

k) Em caso do autor ser aluno sob orientação (graduando, mestrado e doutorado), o nome do
orientador deve colocado abaixo do nome do aluno.

Do processo de avaliação:
1. Todos os resumos serão enviados com números para identificação, ficando vedado o nome
para a comissão cientifica;
2. A comissão cientifica será composta por professores da UFRJ e convidados externos.
Observações: No prazo estipulado para divulgação dos resumos aceitos (ver seção VI), a comissão
da organização enviará resposta aos proponentes selecionados para a apresentação de trabalhos
na IV Semana de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. É de responsabilidade do proponente
acusar o recebimento da resposta via e-mail. Os trabalhos cujos resumos forem aprovados pela
comissão científica serão apresentados em forma de pôster, em data e horário que serão
informados posteriormente na página do evento.

III – Requisitos obrigatórios para o envio da versão final dos trabalhos selecionados para a IV
Semana de Defesa e Gestão Estratégica Internacional (IV SDGEI):
Os trabalhos selecionados para exposição na IV Semana de Defesa e Gestão Estratégica
Internacional (IV SDGEI) deverão respeitar as seguintes normas de formatação e envio:
a) ser enviado para o e-mail semanadefesa@gmail.com, sendo o campo “Assunto” preenchido com:
“Traballho Final - <Nome do Trabalho>, <Autor ou Coautor principal>”;
b) ser enviado nos formatos “.doc” e “.pdf”;
c) o envio precisará respeitar o prazo final de entrega, dia 25 de Outubro de 2012;
d) o documento deverá ter extensão mínima de doze (12) e máxima de quinze (15) páginas
(incluídas as referências bibliográficas);
e) ser apresentado em folha A4, margem superior e esquerda com 3 cm, e inferior e direita com 2
cm de dimensão;
f) utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5;
g) o título do trabalho deve constar no topo da primeira página, fonte tamanho 14, centralizado,
em negrito, e não deve estar inteiramente grifado em caracteres maiúsculos;
h) a autoria deve estar separada do título principal por um (1) espaçamento duplo, alinhada à
direita, e apresentar em nota de rodapé: Titulação, Instituição e e-mail do autor. Os trabalhos em
coautoria seguem a mesma norma, sendo que os nomes dos coautores devem estar dispostos em
ordem de autoria, um abaixo do outro e separados por espaçamento simples;

i) após o título e os autores, os artigos deverão apresentar um resumo de no máximo 10 linhas
(fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples entre linhas), seguido de cinco
palavras-chave;
j) subtítulos ao longo do texto (se houver) devem estar alinhados à esquerda, em negrito e fonte
12, sendo separados do parágrafo anterior por um (1) espaço;
k) quadros, tabelas, mapas, imagens, etc., quando utilizados, devem constar no corpo do texto;
l) em relação às citações:
1. Até três linhas: manter no corpo do texto entre aspas, sem negrito e/ou itálico;
2. Mais de três linhas: espaçamento anterior e posterior à citação de 12pt, recuo de 4 cm a
partir da margem esquerda, fonte tamanho 10, espaçamento entre linhas simples.
m) a referência aos autores mencionados ao longo do texto será feita mediante o uso do sistema
de citação Chicago (autor-data).
n) no caso de haver mais de uma publicação do mesmo autor com a mesma data, a referência deve
ser ordenada alfabeticamente;
o) as referências bibliográficas completas das obras mencionadas serão apresentadas ao final do
trabalho e devem estar de acordo com o sistema de citação Chicago.
Observações: Em caso de dúvida em como citar demais referências, o manual de utilização do
sistema Chicago está disponível no link:
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html, seção Author-Date.

IV – Inscrições, valores e certificados:
a) As inscrições serão realizadas exclusivamente através da página:
www.semanadefesa.com.br
b) Para a realização da inscrição no evento, será cobrada a taxa de R$20,00 (vinte reais). O inscrito
tem direito de acompanhar todas as palestras do evento.
c) Para submissão de trabalhos, será cobrada taxa adicional de R$20,00 (vinte reais).
d) Para participação em um minicurso, será cobrada taxa adicional de R$10,00 (dez reais).
e) Para participação na Simulação de Defesa, será cobrada taxa adicional de R$15,00 (quinze reais).

V – Apresentação, certificação e publicação dos trabalhos:
a) Somente estarão habilitados a apresentação dos trabalhos aqueles que, nos prazos estipulados
no item VI deste Edital realizarem o pagamento das inscrições. Em relação ao pagamento, as
instruções necessárias a sua efetivação (forma de pagamento, confirmação e demais informações)
estarão disponíveis no site do evento;

b) a programação das apresentações de trabalho será divulgada de acordo com as datas estipuladas
no Cronograma (ver seção VI deste documento);
c) as apresentações serão de no máximo 15 minutos, com os apresentadores expondo seus painéis
tendo a seguinte formatação:
Os painéis devem ser formatados conforme regras abaixo. Lembre-se que deve ser
possibilitada a leitura do pôster a uma distância de 1,5m.
Tamanho: 0,90m (largura) x 1m (altura).
Evento, Título, Autores, Instituição, Agência Financiadora (se houver) e (03) Palavras-Chave:
Relacionar, nessa ordem, na parte superior do painel.
Título e Unidade: Letras maiúsculas, altura mínima de 1,5 cm (tamanho de letra impressa).
Autores e Agência Financiadora: Letras minúsculas com as iniciais em maiúsculo, altura
mínima de 1 cm (tamanho de letra maiúscula impressa). Sugere-se adicionar e-mail dos
autores.
Palavras-Chave e Subtítulos: Letras minúsculas com as iniciais em maiúsculo, altura mínima
de 1 cm (tamanho de letra maiúscula (impressa). As palavras chave deverão ser separadas
por hífen.
Texto: Altura mínima das letras de 6mm. Recomenda-se que as ilustrações (fotos,
esquemas, tabelas, equações) ocupem no mínimo 40% da área total. Utilizar espaçamento
duplo entre parágrafos.
Conteúdo do Painel:
1. Introdução: A importância do assunto deve ser destacada resumidamente na forma
de introdução ou equivalente.
2. Metodologia: Dar uma ideia compacta da metodologia ou forma de abordagem da
pesquisa.
3. Resultados e Discussão: Indicar apenas os de maior destaque na forma de tópicos.
Conclusões.
Referências Bibliográficas: Relacionar as obras principais referentes ao trabalho.
d) cada apresentação será acompanhada por uma banca de professores convidados designada para
a sessão de trabalhos.
e) será fornecido um (1) certificado para o autor e para cada um coautores do trabalho
apresentado;
f) os trabalhos apresentados serão divulgados em meio digital (site do evento e demais meios).
Observação: Existe a possibilidade dos trabalhos serem divulgados por parceiros da IV SDGEI.

g) os trabalhos selecionados para apresentação, mas cujos autores e/ou coautores não tenham
recolhido a taxa referente à inscrição dentro dos prazos estabelecidos neste Edital e/ou não
comparecerem para apresentação dos trabalhos serão excluídos dos anais do evento;

VI – Cronograma IV SDGEI:

Datas

Procedimentos

11/07/14

Lançamento do Edital Geral e
Chamada de Trabalhos

11/07/14 a 08/08/14

Prazo para envio de resumos a
serem apresentados

05/09/14

05/09/14

05/10/14

29, 30 e 31/10/14

Divulgação dos trabalhos
aprovados
Abertura das
Inscrições/pagamento

Prazo final para o envio da
versão
completa dos trabalhos
selecionados
Realização do Evento

Público Alvo
Estudantes de graduação, pósgraduação e pesquisadores na
área de Defesa, Segurança,
Estudos Estratégicos, Gestão
Estratégica e afins.
Estudantes de graduação, pósgraduação e pesquisadores na
área de Defesa, Segurança,
Estudos Estratégicos, Gestão
Estratégica e afins.
Proponentes dos trabalhos.
Estudantes de graduação, pósgraduação e pesquisadores na
área de Defesa, Segurança,
Estudos Estratégicos, Gestão
Estratégica e afins.
Apresentadores dos trabalhos.

Todos interessados

VII – Simulação de Defesa (SimDEF):
A Simulação em Defesa (SimDef) é um projeto dos alunos de graduação em Defesa e
Gestão Estratégica Internacional da UFRJ. Será desenvolvido em um modelo semelhante às
simulações tradicionais dos comitês das Nações Unidas, porém terá enfoque nas questões de
defesa e segurança centrais para o Brasil. O cenário proposto para a edição de 2014 abarca as
questões políticas da Venezuela: será criado um desdobramento das tensões com base em
determinadas características da situação atual no país e com o envolvimento direto de outros
atores regionais, no âmbito do Conselho de Defesa Sul-americano.
A SimDef visa estimular a produção de conhecimento sobre as questões de defesa e

segurança, difundir a cultura de defesa no meio acadêmico, ampliar a capacidade crítica e analítica
dos graduandos em situações de crise, proporcionar o intercâmbio de diferentes áreas do
conhecimento e permitir que os alunos vivenciem uma experiência próxima ao que acontece no
âmbito das Organizações Internacionais. A SimDef se apresenta como a primeira iniciativa de
simulação dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pretendendo fortalecer ainda mais a
cultura de estudos na área internacional da universidade.

A SimDef é uma iniciativa a parte da SDGEI, com organização própria e material prévio
próprio, os mesmos serão divulgados no site da SDGEI ( www.semanadefesa.com.br ).
VIII – Disposições Finais:
a) A não observância dos prazos e normas definidas neste documento impede a apresentação
dos trabalhos no evento.
b) Questões omissão serão resolvidas pela Comissão Organizadora.

