
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

PROJETO DE LIVRO: POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO BOLSONARO 

 

 

A editora Lemos Mídia, FAZ SABER que, entre o período de 31 de maio a 2 de agosto de 2021, 

estarão abertas as submissões de artigos para compor o projeto de livro com a temática POLÍTICA 

EXTERNA DO GOVERNO BOLSONARO, com título a ser definido posteriormente. Os 

artigos selecionados através deste edital serão publicados como capítulos do livro, organizado por 

Fernanda Nanci Gonçalves, Gustavo do Amaral Loureiro e Beatriz Bandeira de Mello. 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O PROJETO DE LIVRO possui o intuito de discutir as mudanças e continuidades adotadas 

pelo Governo Bolsonaro (2019–Atual) no campo da Política Externa. Os eixos temáticos 

abordados por este edital são: 

 

1.1.1 Brasil nas Organizações Regionais e Internacionais; 

1.1.2 Relações Bilaterais do Brasil durante o Governo Bolsonaro; 

1.1.3 Brasil, Direitos Humanos e Gênero; 

1.1.4 Processo Decisório na Política Externa Brasileira: grupos de interesses, atores, 

Legislativo e Judiciário; 

1.1.5 Ideologia e Política Externa Brasileira; 

1.1.6 Meio Ambiente e Política Externa Brasileira; 

1.1.7 Comércio Internacional e Negociações no Governo Bolsonaro; 

1.1.8 Saúde, Pandemia e Diplomacia da Vacina; 

1.1.9 Temas em Ciência e Tecnologia e Cooperação para o Desenvolvimento. 

 

1.2 As inscrições serão feitas exclusivamente através de formulário eletrônico 

(https://forms.gle/Gfa2YHvyQEmMtVKLA) até às 23h59min (horário de Brasília), do dia 2 de 

agosto de 2021. No ato da inscrição, o(a)(s) candidato(a)(s) deve enviar todas as informações 

solicitadas através do formulário eletrônico, incluindo, mas não somente, as dispostas nos itens de 

1.2.1. a 1.2.5: 

 

1.2.1 Nome completo do(a)(s) autor(a)(s); 

1.2.2 Vínculo institucional (incluindo função e instituição); 

1.2.3 Conteúdo completo do artigo científico proposto; 

 1.2.4 Contato eletrônico (e-mail); 

https://forms.gle/Gfa2YHvyQEmMtVKLA


 
 

 

1.2.5 Link do currículo lattes do(a)(s) autor(a)(s); 

1.2.6 Breve biografia do(a)(s) autor(a)(s). 

 

1.3 As inscrições são gratuitas e não implicam em custos de produção para os autores que 

eventualmente tenham seus artigos aprovados para integrar o livro. 

1.4 Todos os artigos submetidos devem incluir somente autores com a titulação mínima de 

Mestre(a). Os artigos submetidos poderão ter até 3 (três) autores ou autoras. 

 

1.5 Em caso de dúvida, o(a)(s) candidato(a)(s) deve checar a disponibilidade de tais informações 

na página do Facebook da Editora (https://www.facebook.com/lemosmidiaed/). Caso as dúvidas 

não estejam esclarecidas, poderá encaminhar um e-mail para editora@lemosmidia.com.br. 

 

2. DOS ORGANIZADORES DO PROJETO DE LIVRO 

 

2.1 Fernanda Nanci Gonçalves é Doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais 

e Políticos (IESP/UERJ) e coordenadora da graduação em Relações Internacionais do Unilasalle-

RJ, professora substituta do Instituto de Relações Internacionais e Defesa (IRID/UFRJ) e 

pesquisadora do Núcleo de Estudos Atores e Agendas de Política Externa (NEAAPE/UERJ). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7532621505338615; 

 

2.2 Gustavo do Amaral Loureiro é Doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (PPGCP-UFMG) e Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e pesquisador do Novas Fronteiras: Núcleo de Pesquisa em 

Migrações e Direitos Humanos (Unilasalle-RJ/PPGD-UCP). Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/8908862708302249. 

 

2.3 Beatriz Bandeira de Mello é Doutoranda em Relações Internacionais pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (PPGRI-UERJ) e Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e pesquisadora do Grupo de pesquisa em Relações 

Internacionais e Sul Global (GRISUL/Unirio) e do Manchetômetro (UERJ). Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/9636235769254179. 

 

3. DA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 

 

3.1 Para submeter seu artigo, o(a)(s) candidato(a)(s) deverá(ão) preencher formulário eletrônico 

disponibilizado anteriormente neste Edital, indicando título do trabalho, palavras-chave e breve 

resumo, de até 300 palavras.  

https://www.facebook.com/lemosmidiaed/
http://lattes.cnpq.br/7532621505338615
http://lattes.cnpq.br/8908862708302249
http://lattes.cnpq.br/9636235769254179


 
 

 

3.2 Serão aceitos apenas artigos submetidos em documentos nos formatos *.doc ou *.docx 

(formatos padrão do Microsoft Word), contendo entre 15 a 20 páginas, seguindo as seguintes 

regras:  

 

3.2.1 Margens superior e esquerda 3cm, margens inferior e direita 2cm; 

3.2.2 Texto justificado com espaçamento entre linhas de 1,5cm; 

3.2.3 Sem espaçamento entre parágrafos; 

3.2.4 com fonte Times New Roman tamanho 12; 

3.2.5 Citações de mais de três linhas devem ser destacadas como novo parágrafo, com recuo 

de 4cm, fonte em tamanho 11 e espaço simples; 

3.2.6 Notas de rodapé com espaçamento entre linhas simples (1,0cm) e fonte Times New 

Roman tamanho 10; 

3.2.7 O título do trabalho deverá estar centralizado em negrito; 

3.2.8 O sistema de citações deverá ser o AUTOR-DATA, conforme norma da ABNT; 

3.2.9 As referências, ao final do artigo, também devem seguir o padrão de formatação da 

ABNT, com o destaque em itálico;  

3.2.10 A responsabilidade sobre a formatação é dos autores do artigo.  

 

2.3 As informações sobre autoria não devem estar presentes no documento enviado, sendo 

informadas apenas no formulário de inscrição.  

 

4. DAS AVALIAÇÕES E DOS RESULTADOS PRELIMINARES 

 

4.1 A avaliação dos artigos submetidos será realizada por avaliadores independentes, e atentará 

aos seguintes aspectos: 

 

4.1.1 Clareza dos objetivos, metodologia e resultados do artigo; 

4.1.2 Coesão e coerência de linguagem e da argumentação proposta no artigo; 

4.1.3 Adequação do conteúdo do texto às diretrizes dispostas no item 1.1; 

4.1.4 Originalidade e contribuição teórico-científica para o aprofundamento das discussões 

sobre política externa brasileira no governo Bolsonaro (2019–Atual). 

  

4.2 Após o processo de avaliação, os artigos serão designados como “Aceito”, “Revisões 

requeridas” ou “Não aceito”. Os resultados preliminares serão acompanhados das justificativas 

que orientaram tal classificação. 

 



 
 

 

4.3 Os resultados preliminares, conforme disposto no item 3.2, estão previstos para o dia 6 de 

setembro de 2021. 

 

4.4. As informações dispostas nos itens 4.2 e 4.3 serão informados através de mensagem eletrônica 

(e-mail), enviado pelo endereço eletrônico editora@lemosmidia.com.br. 

 

5. DAS REVISÕES 

 

5.1 O(A)(s) autor(a)(s) cujos artigos forem designados como “Revisões requeridas” terão até o dia 

20 de setembro de 2021 para encaminhar via e-mail a nova versão com as devidas revisões para 

o endereço eletrônico editora@lemosmidia.com.br. Aquele(a)(s) que não cumprirem o prazo 

será(ão) eliminado(a)(s) do processo. 

 

5.2 Após a submissão dos artigos revisados, os organizadores do livro avaliarão se o(a)(s) 

autor(a)(s) realizaram as revisões de forma adequada, reservando aos organizadores o direito de 

designá-los como “Aceito”, “Não aceito” ou submetê-los a uma nova rodada de revisões. 

 

6. DOS DEMAIS PROCESSOS 

 

6.1 O(A)(s) autor(a)(s) cujos artigos forem aceitos pelos organizadores devem encaminhar seu(s) 

Termo de Cessão de Direitos Autorais dentro do prazo de 15 (quinze) dias a partir da notificação 

de aprovação. 

 

6.2 A edição e diagramação dos artigos aceitos, que se tornarão capítulos do livro, é de inteira 

responsabilidade dos organizadores. 

 

6.3 Assim que recebidos o Termo de Cessão de Direitos Autorais de todos(as) os(as) autores(as), 

o livro será encaminhado para o processo de diagramação e editoração. 

 

6.4 A previsão para a publicação do livro é para o primeiro trimestre de 2022. 

 

6.5 Os organizadores do livro reservam-se o direito de dividir a publicação em 2 (dois) ou mais 

volumes, caso haja demanda compatível. 

 

6.6 A responsabilidade pelo conteúdo das propostas de capítulo de livro é única e 

exclusivamente de seu(s) ou sua(s) autor(a)(s), incluindo eventuais pendências ou infrações 

relativas aos direitos autorais. 



 
 

 

7. DA CLÁUSULA DE RESERVA 

 

7.1 Os organizadores do livro reservam-se o direito de resolver os casos omissos e as situações 

não previstas no presente Edital.  

 

7.2 Eventuais decisões serão informadas através de Errata a ser publicada na página do Facebook 

da Editora (https://www.facebook.com/lemosmidiaed/) conforme necessário. 

 

8. CRONOGRAMA 

 

CONVOCAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

PROJETO DE LIVRO: POLÍTICA EXTERNA  

DO GOVERNO BOLSONARO 

 

Divulgação do edital 24 de maio de 2021 

Submissão de resumos 31 de maio a 2 de agosto de 2021 

Resultados preliminares 6 de setembro de 2021 

Prazo para envio de artigo revisado 20 de setembro de 2021 

Previsão de envio do livro à Editora 6 de outubro de 2021 

Previsão de publicação do livro Primeiro trimestre de 2022 

 

 

Belo Horizonte, 

24 de maio de 2021. 

https://www.facebook.com/lemosmidiaed/

