VIII Seminário Discente da Pós-Graduação em Ciência Política da USP
Edição 2018
Chamada para Apresentação de Trabalhos

Convidamos discentes e docentes do Programa de Pós-Graduação em Ciência
Política da USP a apresentarem propostas para a organização do VIII Seminário Discente
a realizar-se entre os dias 7 e 11 de maio de 2018.
Este Evento tem a finalidade de promover a apresentação pública de trabalhos de
alunas1, propiciando o exercício da exposição e do debate, bem como a circulação de
conhecimento entre docentes e discentes, entre áreas do DCP e com o público externo.
Neste edital, são consideradas alunas todas aquelas que estão atualmente matriculadas no
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do DCP/ USP ou concluíram seu
mestrado/ doutorado neste Programa entre Janeiro de 2017 e a data da inscrição das
propostas de mesa.
O Seminário Discente integra o calendário da Pós-Graduação e durante a semana de
7 a 11 de maio as aulas dos cursos regulares serão suspensas.
I – Do Seminário e da participação das alunas
1. A inscrição para a apresentação de trabalhos não é obrigatória, mas considera-se que
as discentes aptas devem ser incentivadas a participar, na medida do estágio de
desenvolvimento de suas pesquisas e da disposição de submetê-la a debate público.
2. Não há necessidade de centralização da proposta na figura da orientadora, e as
próprias discentes podem e devem ter participação ativa na sua elaboração. Cada
mesa deverá indicar uma discente do DCP que será responsável pela comunicação
entre a sessão e a comissão organizadora.
3. É possível também reunir numa mesma sessão trabalhos de discentes de diferentes
orientadoras, mas que guardem conexão temática ou estejam sob a mesma linha de
investigação, promovendo assim uma integração e circulação ainda maiores.
4. A assistência às sessões valerá presença discente no âmbito da Programação Geral de
Seminários do DCP, mediante contabilidade específica.
II – Regras para apresentação de propostas de mesa

1 Este documento utiliza o feminino genérico para referir-se a pessoas de diferentes gêneros.

5. Não haverá inscrição individual de trabalhos, apenas de sessões completas.
6. Cada sessão deverá ser formada por uma coordenadora, uma debatedora, uma
debatedora alternativa, e 3 (mínimo) ou 4 (máximo) expositores. As sessões podem
conter ainda 2 expositores de pôsteres, cujas regras de submissão e apresentação são
tratadas nos itens 22-26 deste edital.
7. A comunicação entre as coordenadoras e debatedoras de sessão, bem como os demais
participantes da mesa é de responsabilidade da discente proponente da mesa.
8. Poderão coordenar as mesas professoras, pesquisadoras e pós-doutorandas do
DCP/USP. Compete a elas abrir a mesa, gerir o tempo para que todas alunas tenham
tempo de expor seus trabalhos, além de mediar o debate.
9. Recomenda-se fortemente que a debatedora seja uma pesquisadora externa à USP e
com perfil para alavancar a discussão dos trabalhos. As despesas com passagens e
estadia correrão por conta do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política.
Devido às restrições orçamentárias deste ano, solicitamos que sejam indicadas pelo
menos duas debatedoras, sendo uma delas vinculada a uma instituição do Estado de
São Paulo.
10. Cada discente poderá participar com apenas um trabalho individual, e com no
máximo um trabalho em co-autoria. É pré-requisito para a co-autoria que as autoras
sejam pós-graduandas.
11. Alunas de outros Departamentos de Pós-Graduação da USP poderão apresentar
trabalhos, mas não propor mesas. As mesas devem ser formadas por uma maioria de
expositoras do DCP.
12. As sessões podem ser temáticas ou organizadas de acordo com a linha de pesquisa
do grupo. Deve-se evitar a mera soma de trabalhos individuais, sem conexões de
sentido entre eles.
13. As propostas devem prever a apresentação de trabalhos completos, com resultados
amadurecidos o suficiente para discussão pública.
III – Regras para submissão das propostas de sessões
14. As submissões de sessões completas deverão ser feitas única e exclusivamente pelo
link a seguir: https://goo.gl/forms/oIZias2Gm6G6x5yQ2
Só serão aceitas sessões inscritas por este formulário, até 09 de março de 2018.
15. As propostas devem indicar a qual das três áreas de pesquisa do departamento
pertencem (TP, IP ou RI) e indicar um título para a sessão.

16. Devem conter o nome das autoras (formato SOBRENOME, NOME), e-mails de
contato de cada autora, título e resumo de cada trabalho. Resumos terão limite
máximo de 1800 caracteres com espaço.
17. As submissões devem conter o nome e endereço de e-mail e a instituição das
coordenadoras de seção, debatedora e debatedora alternativa. A escolha das
debatedoras deverá estar de acordo com o item 9 deste edital.
IV – Entrega dos trabalhos completos
18. Os trabalhos completos deverão ser entregues entre 09 de abril e 13 de abril de
2018 por meio do sistema de submissões oficial, cujo link será oportunamente
divulgado por e-mail às alunas. Os trabalhos não enviados até essa data não
concorrerão à premiação da qual trata o item 20.
19. Os trabalhos deverão ter no máximo 8 mil palavras, fonte Times New Roman 12,
espaço 1,5, margens de 3 centímetros e resumo. Capa com título, autoria e referência
Trabalho preparado para apresentação no VIII Seminário Discente da Pós-Graduação
em Ciência Política da USP, de 9 a 11 de maio de 2018.
V – Da premiação dos trabalhos
20. Haverá premiação dos melhores trabalhos, até o número de três, sendo
necessariamente um por área (Instituições, Teoria Política e Relações Internacionais).
A avaliação será realizada com base nos critérios de originalidade e consistência entre
argumentos, métodos e resultados, buscando na medida do possível a pluralidade de
áreas e linhas de pesquisa do Programa.
21. As debatedoras das sessões indicarão o melhor trabalho para a banca, a ser
constituída pelo menos por uma professora de cada área. A Representação Discente
acompanhará o processo de avaliação como observadora. Além da distinção, o(s)
trabalho(s) premiado(s) poderá(ão) integrar a Programação de Seminários do DCP e
todos os esforços serão enviados par a sua publicação em periódicos de qualidade, no
Brasil ou no Exterior.
VI – Pôsteres
22. Na edição de 2018, estão convidadas a apresentar trabalhos na forma de PÔSTER as
alunas de graduação que tenham desenvolvido projeto de Iniciação Científica sob a
orientação de docentes do DCP nos anos de 2016 e 2017.

23. A submissão das propostas de pôsteres deverá ser feita individualmente por meio do
formulário para submissão de pôsteres no link indicado ao final desse documento.
Ficará a cargo da Comissão Organizadora do Seminário Discente alocar a distribuição
destes pôsteres nas sessões de trabalho de acordo com a proximidade temática.
24. As interessadas em submeter trabalhos no formato de pôster devem enviar proposta
com título e resumo, de no máximo 1800 caracteres com espaço, até o dia 09 de
março

de

2018

pelo

formulário

de

pôster

no

seguinte

link:

https://goo.gl/forms/14tehmKG4PhMWpp03
25. Uma vez aprovados, textos de até 2.5 mil palavras deverão ser enviados ao e-mail
da RD (rdpoliticausp@gmail.com) até o dia 13 de abril de 2018 e os painéis
(banners) deverão estar prontos para apresentação pública no primeiro dia do
Seminário Discente, isto é, 7 de maio de 2018. Os painéis (banners) devem ter 80 cm
por 140 cm.
26. Os pôsteres serão apresentados juntamente com as sessões organizadas pelas alunas
de pós-graduação do Programa. É de responsabilidade do proponente das sessões o
envio do artigo do pôster a coordenadora e debatedora da sessão em questão. Caberá
à RD encaminhar os artigos dos alunos de pôsteres aos proponentes de sessões. Só
serão enviados, entretanto, trabalhos submetidos até a data estabelecida no item 25. É
recomendável que a apresentação de pôster ocupe em torno de 10 minutos do tempo
da sessão.
VII – Comissão Organizadora
27. A Comissão Organizadora do VII Seminário Discente é composta pela Coordenação
do Programa, pela Representação Discente e pelas discentes interessadas em
participar e colaborar na organização deste evento.

Contamos com a participação de todas!

Datas e links importantes:

Submissão de trabalhos completos

Submissão de Propostas de Mesa e Pôster: 09 de março de 2018
Submissão de Artigos completos e textos de Pôster: 09-13 de abril de 2018
Seminário Discente: 07-11 de maio de 2018

Link para submissão das propostas de sessão: https://goo.gl/forms/oIZias2Gm6G6x5yQ2
Link para submissão das propostas de pôster: https://goo.gl/forms/14tehmKG4PhMWpp03

