
    II JORNADA DE CIÊNCIA POLÍTICA
     Eleições Presidenciais e a Estruturação da Competição  Política

Universidade Federal de Santa Maria
                        25 e 26  de outubro – 2017

                                         EDITAL
                                     SUBMISSÃO DE TRABALHOS

A II  Jornada de Ciência Política, promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais da Universidade Federal de Santa Maria e organizada pelo  Núcleo  de Pesquisa e
Estudos em  Ciência Política (NPCP) e pelo Núcleo de Estudos sobre Democracia e
Desigualdades (NEDD), visa   receber trabalhos que tratem do tema  Eleições Presidenciais e a
Estruturação da Competição Política, em suas diferentes possibilidades e abordagens. 

Também serão recebidos trabalhos de pesquisa que abordem o processo político, as relações
Estado e sociedade, partidos, representação  política,  políticas públicas,  teoria  política,  economia
política,  filosofia política  e direitos humanos. 

A Jornada, na sua segunda edição, tem como objetivo reunir a  comunidade acadêmica das
áreas  de Ciência Política, Ciências Sociais, Serviço  Social,  Direito, Relações  Internacionais,
Economia, História, Filosofia e, entre outras, Administração,  da  própria  UFSM  e  de  outras
instituições,  para  debater  e  analisar  as questões que envolvem o processo político brasileiro.

Podem  submeter  trabalhos  estudantes  de  graduação  e  pós-graduação  e  graduados  e  pós-
graduados.

O resumo e o trabalho completo deverão ser enviados para o endereço eletrônico:
cpufsm@gmail.com

CRONOGRAMA

Prazo para submissão dos resumos: até 18 de setembro
Divulgação dos trabalhos aprovados: 25 de setembro

                            Envio dos trabalhos completos: 26 de setembro a 16 de outubro

Resumo: 150 a 300 palavras, contendo título e palavras-chave.
No corpo da mensagem: Nome completo, curso, titulação e instituição.

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS COMPLETOS

- Página de rosto (capa), com as seguintes informações:
II Jornada de Ciência Política
Eleições Presidenciais e a Estruturação da Competição Política
Universidade Federal de Santa Maria
Data do evento
Título do Trabalho
Nome completo, titulação e instituição do/a (s) autor (es/as) 
Na  primeira  página  do  artigo,  devem constar,  novamente,   o  título  e,  em nota  de  rodapé,  o  nome
completo, titulação e instituição do/a (s) autor (es/as)
- Fonte: Arial, tamanho 12;
- Espaçamento entre linhas de 1,5;
- Entre 10 e 15 páginas.
- Os trabalhos devem seguir as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas

-  O texto completo deve ser enviado em dois arquivos, um em formato PDF e outro em word (ou 
similar), até a data estabelecida no cronograma, para o endereço eletrônico: cpufsm@gmail.com
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