
EDITAL Nº 1/2017 – Curso de Relações Internacionais do Centro Universitário de Belo Horizonte 

REGULAMENTO PARA ESCOLHA DE EQUIPES DO CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO 

UNIBH PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DO XIV CONGRESSO ACADÊMICO SOBRE 

DEFESA NACIONAL 

 

1. DO OBJETO  

1.1 - Selecionar equipes do Curso de Relações Internacionais do Centro Universitário de Belo 

Horizonte para participar do processo de seleção do XIV Congresso Acadêmico sobre Defesa 

Nacional, a ser realizado na Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, localizada na cidade 

de Resende/RJ, no período de 24 a 28 de julho de 2017.  

1.2 - Serão selecionadas as equipes cujos artigos científicos obtiverem as melhores notas, até o 

limite de duas vagas por instituição de ensino superior, estipulado pela organização do evento. 

1.2.1 – Não obstante a possibilidade de participação de até duas equipes por instituição de 

ensino, a critério da Comissão Julgadora e com base na qualidade dos trabalhos, apenas um 

artigo pode ser submetido ao processo de seleção do Congresso, ou mesmo nenhum.  

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

2.1 - Como resultado da seleção dos artigos científicos, as equipes classificadas terão seus artigos 

submetidos pela Coordenação ao processo de seleção à cargo da organização do Congresso, 

podendo, caso sejam selecionadas, participar do evento, incluindo a oportunidade de 

apresentação dos artigos aos demais congressistas, bem como com o transporte de ida e volta, 

alojamento, alimentação e assistência à saúde no período de realização do evento.  

2.2 – Ao montar a equipe, os integrantes devem certificar-se da possibilidade de sua presença 

no Congresso, caso selecionados, uma vez que após a compra das passagens não será permitida 

substituição e o UniBH ficará impedido de participar de futuras seleções.  

2.3 - As equipes devem ser integradas, majoritariamente, por estudantes matriculados(as) a 

partir do 4º (quarto) semestre da graduação.  

3. DO NÚMERO DE VAGAS  

3.1- Serão disponibilizadas vagas para duas equipes, cada uma composta por (cinco) estudantes. 

3.1.2- Cada estudante só poderá participar de uma equipe, embora cada equipe possa submeter 

mais de um artigo científico para a seleção. 

4. DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS  

4.1- Para fins de escolha das equipes que representarão o UniBH no processo seletivo do 

Congresso, um integrante da equipe deverá encaminhar o artigo científico, em formato word, 

para o e-mail: walter.mendes@unibh.br, de acordo com as especificações a seguir:  

4.2 - Áreas temáticas:  

- As principais questões de Segurança Internacional: reflexo para o Brasil;  

- Cooperação regional Sul-Americana na área de Defesa: desafios e oportunidades;  



- Cooperação Brasil-África na área de Defesa;  

- O Brasil e a defesa do Atlântico Sul;  

- A importância do Poder Militar para a inserção internacional do Brasil;  

- Indústria nacional de defesa: possibilidades e limitações;  

- A evolução teórica dos conceitos de Defesa e de Segurança e as “novas ameaças”;  

- O perfil do militar brasileiro do século XXI;  

- Política Externa e Política de Defesa; 

- A atividade de inteligência e a Defesa Nacional; 

- O Direito Internacional e os conflitos armados do século XXI;  

- A Política e a Estratégia Nacionais de Defesa – propostas de aperfeiçoamento;  

- Os projetos estratégicos das Forças Armadas;  

- Defesa Cibernética;  

- Terrorismo internacional;  

- Orçamento e Gestão de Recursos de Defesa.  

4.3- O artigo deverá conter de 15 (quinze) a 20 (vinte) laudas e estar relacionado com as áreas 

temáticas mencionadas no subitem 4.2.  

4.4 - A formatação do artigo científico deverá seguir os seguintes padrões:  

4.4.1- Configuração das Páginas: - margem superior: 3 cm; - margem inferior: 2 cm; - margem 

esquerda: 3 cm; e - margem direita: 2 cm.  

4.4.2- Configuração dos Textos: - fonte Times New Roman, corpo 12; - espaçamento entre 

caracteres, palavras, linhas e parágrafos: simples; e - para numerar as páginas utilize o rodapé, 

e não o cabeçalho.  

4.4.3- Conteúdo da primeira página: - título do trabalho, com todas as palavras principais 

iniciando-se em maiúsculas, excetuadas as preposições; - nome de todos os autores por extenso, 

indicando de cada autor a filiação institucional; - resumo do trabalho, com no máximo 15 linhas, 

em um único parágrafo, em português, contendo: objetivo, menção breve ao quadro teórico de 

referência, metodologia, resultados e conclusões (sem abstract) e deverá constar 

obrigatoriamente como parte integrante do trabalho em si; e - existência de no mínimo três e 

no máximo seis palavras-chave que representem o conteúdo do texto.  

4.5 – O prazo para envio dos artigos se esgota às 18 horas do dia 26 de abril de 2017. Serão 

desconsiderados os artigos recebidos posteriormente. 

4.5.1 – A Coordenação do Curso ou a Comissão Julgadora não se responsabilizam por problemas 

no envio/recebimento dos artigos. Caso queiram se certificar do recebimento dos artigos, 

sugere-se às equipes que enviem com antecedência e consultem a Coordenação conforme 

previsto no item 6.3 deste Edital. Para toda equipe que submeter um artigo será enviado um 

email confirmando o recebimento, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 



5. DA SELEÇÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS  

5.1 - Os artigos científicos serão selecionados pela Comissão Julgadora nomeada pela 

Coordenação do Curso.   

5.2 - A Comissão examinará os artigos submetidos, considerando a pertinência temática de seu 

conteúdo, além dos aspectos formais definidos nos subitens 4.3 e 4.4 deste Edital, além da 

clareza, concisão, correção linguística,  consistência e coerência da argumentação.  

5.3 - Serão consideradas desclassificadas as equipes que não atenderem às especificações e às 

exigências contidas neste Edital.  

5.4 - A Coordenação do Curso publicará, até o dia 2 de maio de 2017, a relação das equipes 

selecionadas, que serão notificadas também por meio eletrônico e/ou por telefone para as 

providências de inscrição das equipes no processo seletivo do Congresso. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1 - Qualquer questão omissa, não definida neste Edital, será avaliada, caso a caso, pela 

Comissão Julgadora.  

6.2 – A submissão de artigos nos termos deste Edital não garante a participação das equipes no 

processo seletivo do Congresso nem gera direitos aos inscritos ou aos selecionados para o 

Congresso.  

6.3 - Informações e esclarecimentos adicionais relativos a este Edital podem ser obtidos junto à 

Coordenação do Curso por meio do email: walter.mendes@unibh.br ou pelo telefone (31) 3298-

8110. 

6.4 - A submissão de artigos para participação no processo seletivo  do XIV Congresso Acadêmico 

sobre Defesa Nacional implica na aceitação de todas as exigências do presente Edital e do EDITAL 

Nº 24/2017, do Ministério da Defesa, disponível em http://www.defesa.gov.br/arquivos/ensino 

_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/20170323-edital-do-xiv-congresso-academico-sobre-

defesa-nacional.pdf 

 

6.5 - O conteúdo dos artigos selecionados não representará, necessariamente, a posição do 

Curso de Relações Internacionais ou do UniBH em relação a eles. 

 

 

http://www.defesa.gov.br/arquivos/ensino

