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EDITAL Nº 01/2019 – PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

1. DA APRESENTAÇÃO DO EVENTO 
1.1. O I Fórum Nacional de Paradiplomacia – FONAPA 2019 será realizado entre os              
dias 25 e 26 de outubro de 2019, na cidade de São Paulo, capital do Estado de São                  
Paulo, tendo como organizador o IntegRI - Integração das Relações Internacionais. 
 

2. DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Fortalecer o intercâmbio de experiências e informações entre pesquisadores,          
estudantes, técnicos, gestores públicos, profissionais das relações internacionais e         
movimentos sociais. 
2.2. Transferir e difundir conhecimento relacionado às diversas formas de atuação           
internacional dos entes federativos brasileiros nas relações internacionais  
2.3. Fomentar as discussões e estudos sobre o tema da Paradiplomacia, seus objetivos e              
resultados. 
 

3. DO PÚBLICO ALVO 
3.1. Alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores e professores universitários          
dos cursos afins ao evento. 
3.2. Internacionalistas, sociólogos, cientistas políticos, juristas, advogados, economistas,        
técnicos e demais profissionais especializados da área de relações internacionais. 
3.3. Empresas prestadoras de serviços sobre relações internacionais, relações         
governamentais e comércio exterior. 
3.4. Serventuários do Poder Público Estadual e Federal. 
3.5. Demais pessoas interessadas no tema. 
 

4. DA ABRANGÊNCIA 
4.1. O I Fórum Nacional de Paradiplomacia – FONAPA 2019 é um evento de              
abrangência nacional, que busca disseminar a paradiplomacia. 
 

5. DA DATA E LOCAL DO EVENTO 
5.1 O evento será realizado nas dependências do Faculdade Armando Alvares           
Penteado - FAAP, R. Alagoas, nº 903 - bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo -                
SP, 01242-902, no período de 25 e 26 de Outubro de 2019. 
 

6. RESULTADOS ESPERADOS 
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6.1. Publicação do evento, constando palestras e Trabalhos elaborados por especialistas           
convidados. 
6.2. Melhoria do nível de informação técnica e de gestão dos profissionais da área. 
6.3. Difusão do conhecimento. 
 

7. DO TRABALHO SUBMETIDO 
7.1. Serão aceitas inscrições de Trabalhos somente para apresentação na forma oral. Isto             
posto, vale sublinhar que o envio e posterior análise de trabalhos está condicionado ao              
pagamento da inscrição para participação no evento. Caso o autor do Trabalho não             
pague a inscrição, a avaliação do Trabalho não será feita. 
7.2. Ao inscrever seu Trabalho, o autor estará automaticamente autorizando a           
organização do evento a utilizar a obra de sua autoria, em publicação impressa, digital,              
internet, CD-ROM, em seus veículos institucionais e documentos editados, ou em           
qualquer outra mídia. 
7.3. Os Trabalhos deverão ser inéditos e representar uma contribuição real ao            
desenvolvimento dos temas abordados no evento. 
7.4. É permitida a inscrição de no máximo dois Trabalhos por participante. Sendo             
permitido até quatro participantes por Trabalho (um autor principal e 3 co-autores).            
Os Trabalhos poderão ser enviados em português, inglês ou espanhol. 
7.5. O autor que efetuar a submissão do Trabalho é o responsável exclusivo por incluir o                
nome do outro autor e/ou co-autores, bem como a definição da ordem de apresentação              
dos nomes. A comissão organizadora não se responsabiliza por autores não incluídos            
nos trabalhos. 
7.6. Após a submissão do Trabalho não serão aceitas inclusões de autores e a alteração               
da ordem dos nomes. 
7.7 .Os Trabalhos deverão obedecer às normas da ABNT, nos seguintes requisitos:  
7.7.1. Deverão ser enviados dois arquivos: um em Word e outro em PDF. Os arquivos               

devem conter os nomes dos autores, instituições de origem, agências de           
fomento, e e-mail de contato. 

7.7.2. O arquivo, tanto em Word quanto em PDF, deverá possuir no mínimo 10 e no                
máximo 15 laudas em folha A4, posição vertical.  

7.7.3. Fonte “Times New Roman”; corpo 12; alinhamento justificado; sem separação de            
sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm; margem -           
superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm.  

7.7.4. As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) devem           
obedecer às regras da ABNT.  

7.7.5. O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas pode ser              
autor-data ou número (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé somente           
explicativas (NBR 6022/2003).  

7.7.6. Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem ser            
alinhados à esquerda e conter um texto a eles relacionados, bem como constar             
numeração progressiva 
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7.8. Não será permitida a apresentação de Trabalhos por outro que não seja o autor ou                
co-autores inscritos no evento.  
7.9 Receberão o Certificado de Apresentação de Trabalho somente os Trabalhos           
efetivamente apresentados durante o evento. O simples envio do Trabalho não dá direito             
ao Certificado. O Certificado de Apresentação será conferido somente aquele(s) que           
apresentar(em) o(s) Trabalho(s)  inscrito(s) no evento. 
7.10. Receberão o Certificado de Participação todos aqueles inscritos que participarem           
efetivamente do Congresso, apresentando ou não Trabalhos Técnicos. 
 

8. DA SUBMISSÃO 
8.1. Os Trabalhos acadêmicos serão recebidos entre o período de 10 de setembro a 10               
de outubro de 2019, precisamente até às 23 horas e 59 minutos.  
8.2. Cada autor poderá submeter no máximo 02 (dois) Trabalhos acadêmicos para            
apresentação no evento, desde que para linhas de pesquisa diferentes, de acordo com o              
Anexo II.  
8.3. Caso o autor submeta dois Trabalhos acadêmicos para a mesma linha de pesquisa o               
segundo será automaticamente excluído.  
8.4. O autor que submeter o mesmo Trabalho acadêmico (mesmo título e conteúdo) a              
mais de uma linha de pesquisa, terá ambos os Trabalhos excluídos. 
8.5. Para submissão de Trabalhos acadêmicos são necessárias a inscrição no evento,            
pagamento do pacote acadêmico e o envio do Trabalho (template no link aqui), em              
formato word e pdf, para o e-mail academico.fonapa@gmailcom . 
 

9. DA AVALIAÇÃO 
9.1. Todos os Trabalhos acadêmicos submetidos serão avaliados pela Comissão          
Científica, composta por membros da organização do I Fórum Nacional de           
Paradiplomacia – FONAPA 2019 
9.2. A lista dos Trabalhos aprovados será publicada nas mídias do FONAPA 2019 até o               
dia 18 de outubro de 2019. Os autores, cujos Trabalhos tenham sido aprovados, serão              
notificados via e-mail. 
9.3. Caberá aos autores a responsabilidade de consultar, nas mídias do O I Fórum              
Nacional de Paradiplomacia – FONAPA 2019, o resultado dos Trabalhos aprovados. O            
e-mail enviado servirá apenas como informação auxiliar.  
9.4. Poderão ser selecionados para apresentação oral até os 25 (vinte e cinco) melhores              
Trabalhos, 
9.6. As avaliações para aceite serão estruturadas por critérios atendidos, com base nos             
itens abaixo 
9.6.1. O título do Trabalho corresponde ao conteúdo desenvolvido?  
9.6.2. O Trabalho foi encaminhado à linha de pesquisa correta?  
9.6.3. O resumo e as palavras-chaves indicam os objetivos do Trabalho e a metodologia              

da pesquisa?  

3 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/de49f0_16ba57dbd55a4f2c901ff40c788d56fc.pdf


Fórum Nacional de Paradiplomacia 

 

9.6.4. O resumo e as palavras-chave foram traduzidos corretamente para a língua            
estrangeira?  

9.6.5. A introdução apresenta o problema, temas centrais, objetivos, justificativa e           
métodos da pesquisa?  

9.6.6. O referencial teórico pesquisado está adequado para a resposta ao problema da             
pesquisa?  

9.6.7. As referências são atuais e abarcam a literatura relevante sobre o tema?  
9.6.8. A pesquisa realizada possui complexidade e profundidade compatível com o           

caráter científico de um Trabalho de graduação e pós-graduação?  
9.6.9. A estrutura e a linguagem do Trabalho são claras e aptas para o alcance dos                

objetivos da pesquisa?  
9.6.10. A metodologia utilizada mostrou-se adequada para a resposta da problemática           

enfrentada pela pesquisa?  
9.6.11. A conclusão apresenta resposta ao problema da pesquisa?  
9.6.12. A conclusão é adequada aos objetivos indicados na introdução?  
9.6.13. O Trabalho possui a forma exigida pelos padrões do evento, conforme as regras              

da ABNT? 
9.7 Se determinadas linhas de pesquisas contarem com grande número de Trabalhos de             
alta qualidade, comprovada pelas avaliações, a organização poderá subdividir estes          
grupos; da mesma forma, poderão ser reunidas as apresentações das linhas de pesquisa             
com baixa demanda em um único Grupo de Trabalho (GT).  
9.8. Não será concedida interposição de recurso acerca da decisão final da avaliação, em              
qualquer etapa do evento. 
 

10. DA APRESENTAÇÃO NO GRUPO DE TRABALHO (GT) 
10.1. Os Trabalhos somente poderão ser apresentados nos seus respectivos GTs. 
10.2. Não serão aceitas apresentações de Trabalhos em outros GTs, mesmo que estes             
sejam do mesmo tema.  
10.3. O pagamento do pacote acadêmico do O I Fórum Nacional de Paradiplomacia –              
FONAPA 2019 para a submissão, participação e apresentação de Trabalhos no evento é             
obrigatória.  
10.4. Somente os autores inscritos poderão apresentar o Trabalho, e estes terão até 10              
minutos para fazê-lo.  
10.5. Em caso de mais de um autor, será suficiente a presença de apenas um deles no                 
momento da apresentação.  
10.6. A ordem de apresentação dos Trabalhos nos GTs será definida a critério dos seus               
respectivos coordenadores. Caberá aos autores se organizarem para participarem         
integralmente do GT, e não apenas durante o momento de sua apresentação.  
10.7. O objetivo dos GTs é socializar, debater e produzir conhecimentos acerca do tema.              
Sendo assim, a participação dos autores não se limita à apresentação de seus Trabalhos,              
sendo fundamental a presença e participação durante todo o funcionamento do Grupo de             
Trabalho.  
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10.8. Poderá haver debate na sequência das apresentações, ao final de blocos ou término              
de todas as apresentações, cabendo aos Coordenadores de GT definirem o formato.  
 

11. DAS DECLARAÇÕES, PUBLICAÇÕES E CERTIFICADOS 
11.1. Todas as declarações e certificados referentes ao O I Fórum Nacional de             
Paradiplomacia – FONAPA 2019 estarão disponíveis virtualmente e serão enviadas por           
e-mail. 
11.2. Os autores, ao submeterem seus Trabalhos I Fórum Nacional de Paradiplomacia –             
FONAPA 2019, cedem automaticamente os direitos autorais em caráter irrevogável e           
gratuito ao I Fórum Nacional de Paradiplomacia – FONAPA 2019 não consistindo em             
qualquer remuneração aos mesmos O I Fórum Nacional de Paradiplomacia – FONAPA            
2019 poderá publicar os Trabalhos com menção aos respectivos autores e ao evento,             
seja no formato digital ou impresso, nos seus livros dos GT’s ou em outras publicações               
a seu critério.  
11.3. Somente o autor que apresentou o seu respectivo Trabalho e assinou a lista de               
presença no seu respectivo GT terá sua declaração de apresentação disponibilizada caso            
solicitada. 
 

12. DAS INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS 
12.1. Para a apresentação de Trabalhos, o pagamento da taxa de inscrição na             
modalidade acadêmica é obrigatória. 
12.2. Os co-autores que não forem participar do evento estão dispensados do pagamento             
desta taxa. 
12.3. O I Fórum Nacional de Paradiplomacia – FONAPA 2019 não realizará reembolso             
de pagamentos efetuados ou transferência para terceiros da importância paga pela           
inscrição.  
12.4. Os ouvintes poderão participar do evento mediante pagamento da taxa de             
inscrição.  
12.6. Não serão aceitos depósitos em conta e/ou transferências bancárias diretamente na            
conta da instituição.  
 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. Caso seja identificada antes, durante ou após o evento a não observância das              
disposições contidas no presente edital, os Trabalhos submetidos serão excluídos,          
inclusive da publicação. Nesse caso, não haverá a devolução de qualquer valor referente             
a inscrição no evento. Também não será expedido qualquer tipo de certificado e/ou             
declaração.  
13.2. A Comissão Organizadora I Fórum Nacional de Paradiplomacia – FONAPA 2019            
não se responsabilizará por eventuais falhas de tecnologia decorrentes de conexões com            
a internet ou congestionamento de dados ocasionados por número excessivo de acessos            
simultâneos nos últimos dias válidos para a submissão de Trabalhos e inscrições.  
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13.3. A Comissão Organizadora do I Fórum Nacional de Paradiplomacia – FONAPA            
2019 reserva-se o direito de dirimir discricionariamente as questões relativas a eventuais            
divergências de interpretação ou aplicação, erros, redundâncias ou omissões deste          
Edital. 
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 
 

Cronograma do I Fórum Nacional de Paradiplomacia – FONAPA 2019 
 

DATA ATIVIDADE 

10 de setembro a 10 de outubro de 2019 Período para submissão 

Até 18 de outubro de 2019 Divulgação dos Trabalhos aprovados 

25 e 26 de outubro de 2019 Realização do evento 

16 de dezembro de 2019 Prazo limite para envio dos Trabalhos 
apresentados  e corrigidos para publicação 
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ANEXO II 
 

LINHAS DE PESQUISA – GRUPOS DE TRABALHO 
 

DIA 26 DE OUTUBRO 
GT 01 - Políticas Públicas e Fronteiras 

GT 02 - Integração Regional Sul Americana 
GT 03 - Direitos Humanos 
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ANEXO III 
EMENTAS DOS GRUPOS DE TRABALHO  

 
GT01 – POLÍTICAS PÚBLICAS E FRONTEIRAS: 
O grupo de trabalho POLÍTICAS PÚBLICAS E FRONTEIRAS tem por objetivo           
refletir sobre os seguintes temas: Saúde, Segurança, Educação, Mobilidade, Comércio,          
Cultura, Compartilhamento de Políticas Públicas, Cidades e Estados Fronteiriços,         
Aspectos Jurídicos. 
 
 
  
GT02 – INTEGRAÇÃO REGIONAL SUL AMERICANA: 

O grupo de trabalho INTEGRAÇÃO REGIONAL SUL AMERICANA tem por          
objetivo refletir sobre os seguintes temas: Análise dos Aspectos Teóricos e Conceituais            
da Integração Regional, Natureza das Organizações Internacionais, Redes Multilaterais,         
Classificação e Tipologia, Origem, Evolução Histórica, Aspectos Operacionais e         
Processos Decisórios; Processos de Integração Subnacionais Atuais, Mercocidades e         
FCCR. 

  
GT03 – DIREITOS HUMANOS: 
O grupo de trabalho DIREITOS HUMANOS tem por objetivo refletir sobre os            
seguintes temas: Atores Subnacionais e Direitos Humanos, Processo de         
Internacionalização dos Direitos Humanos, Acordos Subnacionais de Direitos        
Humanos, Organizações Multilaterais Proteção aos Direitos Humanos, Instrumentos        
Judiciais e Não Judiciais de Defesa dos Direitos Humanos, Direito Internacional           
Humanitário, Municípios e os Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade, Raça e Etnia,            
Pessoas com Deficiência, Violências e Criminalização, Teorias e Epistemologias         
Feministas, Movimento LGBTQIA+, Transexualidades, Saúde e Direito, Direito de         
Família, Corpo, Nome e Direitos da Personalidade, Rede Latino Americana de Cidades            
Arco-Íris e outras. 
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