EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS PARA O 1º FÓRUM DE CIÊNCIA POLÍTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

O Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás torna pública a seleção de trabalhos a serem apresentados no 1º Fórum
de Ciência Política da Universidade de Goiás a ser realizado nos dias 21 e 22 de novembro de
2018, cujo tema é “A Ciência Política em Tempos Incertos: prognósticos e análises após a
Nova República”. O evento destina-se, ainda que não exclusivamente, aos pesquisadores do
campo de Ciência Política da região do Centro-Oeste. A palestra de abertura será com dois pesquisadores de renome na área: a Profa. Dra. Flávia Millena Biroli Tokarski (UnB e ABCP) e o
Prof. Dr. Adriano Nervo Codato (UFPR e CAPES).

REGRAS DE SUBMISSÃO

1.

As propostas de trabalho deverão estar alinhadas aos seguintes temas:
•

Instituições e comportamento político em perspectiva comparada

Trabalhos sobre processos eleitorais, partidos e sistemas partidários, a cultura política, as dimensões de relacionamento entre mídia, opinião pública e eleições, os
poderes Legislativo e Executivo nos níveis local, estadual, nacional e regional na
América Latina e os regimes políticos, com estudos tanto de caso quanto em perspectiva comparada.
•

Estado e políticas públicas

Trabalhos com investigações teóricas e empíricas dedicadas à compreensão da
organização institucional e das dinâmicas do Estado e da gestão de políticas públicas. Estudos sobre burocracia e capacidades estatais, ciclo de políticas públicas

(em específico, as etapas relativas à formulação, implementação e avaliação), políticas sociais, políticas de infraestrutura, federalismo, coordenação intergovernamental, teorias sobre Estado, governo e a relação com a sociedade, dentre outros.
•

Economia política

Trabalhos que recuperem a visão de que as relações econômicas de produção e
distribuição são inerentemente relações de poder. Pluralismo teórico e metodológico. Postura aberta e crítica, que busca desvendar a simbiose Estado-Capital
desmistificando a "neutralidade técnica da ciência". São temas contemplados:
Filosofias sociais dos séculos 19 e 20 e suas conexões com a era da austeridade.
Relações entre propriedade pública e privada, conflitos sobre o orçamento público e as funções do Estado. Influência do poder econômico nas decisões políticas e nas reformas estruturais. Formação e disputa da opinião pública em
torno da política econômica nacional.
•

Política internacional

Trabalhos que tratem das forças históricas, políticas e econômicas que configuram as relações internacionais: teorias de relações internacionais, história das
relações internacionais, economia política internacional, direito internacional,
segurança e comércio internacional.

2.

Somente serão aceitos os trabalhos que se encaixem nos temas mencionados acima.

3.

As apresentações ocorrerão no formato de Grupos de Trabalho. Serão quatro (4) sessões
para cada um dos temas mencionados acima.

3.1.

Os participantes terão quinze (15) minutos para apresentarem seus trabalhos, com
no máximo três (3) trabalhos por sessão, possibilitando uma (1) hora para o debate

relativo aos trabalhos apresentados. Os GTs serão coordenados pelos professores
da casa representantes das respectivas linhas temáticas.
3.2.

Ao se inscrever, o autor deve optar por “Apresentação de trabalho de Pós-Graduação” ou “Apresentação de trabalho de Graduação” e preencher os seguintes dados:

Trabalho de Graduação, somente em formato PDF: i) Título do trabalho e área temática; ii) Nome das (os) autoras (es), titulação e respectivas instituições de ensino; iii)
Resumo expandido do trabalho com extensão máxima de 300 caracteres contendo introdução, objetivos, metodologia e resultados; iv) Palavras-chave.

Trabalho de Pós-Graduação, somente em formato PDF: i) Título do trabalho e área
temática; ii) Nome das (os) autoras (es), titulação e respectivas instituições de ensino; iii)
Resumo expandido do trabalho com extensão máxima de 3.000 caracteres contendo introdução, objetivos, metodologia e resultados; iv) Palavras-chave.

4.

Os alunos de Pós-graduação e professores que tiverem seus trabalhos aceitos pela comissão avaliadora deverão, obrigatoriamente, enviar a versão final e completa do trabalho
aprovado em formato PDF, os quais serão publicados nos anais do evento. Os alunos de
Graduação que tiverem seus trabalhos aceitos pela comissão avaliadora também terão
seus resumos expandidos publicados nos anais do evento.

5.

Os trabalhos submetidos serão avaliados por linha temática pelos professores e alunos do
programa de Pós-Graduação de Ciência Política da Universidade Federal de Goiás.

6.

Os resumos expandidos devem ser enviados em formato PDF para o seguinte endereço
de e-mail: forumcienciapolitica.ufg@gmail.com até o dia 26 de outubro de 2018.

7.

O resultado da seleção de trabalhos será comunicado aos autores até o dia 2 de novembro
de 2018.

8.

Os autores deverão enviar a versão final e completa do trabalho aprovado para o seguinte
endereço de e-mail: forumcienciapolitica.ufg@gmail.com até o dia 16 de novembro de
2018.

9.

A programação do Fórum pode ser consultada pelo seguinte endereço eletrônico:
https://cienciapolitica.cienciassociais.ufg.br/.

Comitê de Organização:
Felipe Rodrigues Sousa – representante do(a)s aluno(a)s da pós-graduação
Susana Silva Araújo – representante do(a)s aluno(a)s da pós-graduação
Prof. Dr. Lucas Toshiaki Archangelo Okado – Bolsista PNPD
Prof. Dr. Pedro Santos Mundim
Prof. Dr. Francisco Mata Machado Tavares

