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1 Apresentação 

 

 

A Faculdade Damas promoverá nos próximos dias 28 e 29 de outubro o VII Congresso 

Internacional de Relações Internacionais de Pernambuco - CIRIPE que será realizado nas 

dependências da instituição, no bairro das Graças, no Recife. O tema deste ano é “A 

pandemia e os seus impactos nas relações internacionais”. As inscrições poderão ser feitas 

no site: www.faculdadedamas.edu.br  

 

2 Chamada de trabalhos 

 

A organização do VII CIRIPE tem a satisfação de convidar a comunidade científica, 

discentes, docentes, pesquisadores e interessados das instituições de ensino superior em 

enviar trabalhos para serem apresentados no evento. As propostas de trabalhos serão 

aceitas para compor os grupos de trabalho (GT) que se estruturarão em torno das 3 

grandes áreas temáticas. Os grupos de trabalho e suas respectivas ementas são os 

seguintes:  

 

GT 01 – Comércio Exterior e Economia Internacional 

Coordenador -Profa. Dra. Joyce Helena 

Debatedor/Moderador - Prof Ms Bianor Teodósio  

Temática: A intenção deste GT, será ter interdisciplinaridade entre os temas de Economia 

Internacional, Comércio Exterior e Finanças Internacionais, e dará ênfase a temas ligados 

ao sistema internacional de divisão econômica, de trabalho e fluxos de capitais, e das 

correntes de Comércio Exterior, como as divisões tradicionais dos temas entre grandes 

economias e mercados emergentes influenciam e influenciaram os negócios e as relações 

sociais internacionais, além dos novos fluxos de comércio internacional. Também 

daremos destaques a temas focados na prática de  Comércio Exterior, análises de 



mercados e análises de fluxos de capitais, compliance e melhores práticas. Nos eixos de 

Economia Internacional e Finanças também debates críticos sobre o sistema econômico 

e fluxos financeiros, economia da periferia e economia criativa.   

 

 

GT 02 – Diplomacia, Segurança Internacional e Política Externa 

Coordenador - Prof. Dr. Elton Gomes  

Debatedor/Moderador - Prof. Dr. Antônio Henrique Lucena 

Temática: As grandes temáticas e principais eixos teóricos (revisitados) no campo da 

ciência das Relações Internacionais: novos e velhos paradigmas em confronto e debate. 

Fontes da política externa brasileira contemporânea: historicidade, politicidade e 

transformações. As dinâmicas de formação e de execução de política externa brasileira 

recente: FHC, Lula, Dilma e Temer. As orientações constitucionais (política externa 

constitucional) brasileira: uma hermenêutica crítica do Artigo 4º. da CF/88 e seus estudos 

de caso. Política hemisférica, a integração regional e a diplomacia brasileira: 

ideologização, guinadas estruturais e reorientações de política externa. ZOPACAS e a 

Amazônia Azul – um retorno da geopolítica na visão estratégica e militar brasileira? 

Novos atores e os desafios da redefinição de polaridades: BRICS, IBAS e o G-20 na 

agenda diplomática brasileira: discurso e práxis. Temas específicos de diplomacia 

multilateral: os SDG (Sustainable Development Goals) da ONU; a articulação do entorno 

da segurança internacional e regional. Da político-partidarização ao retorno à diplomacia 

de Estado longo-prazista. O Itamaraty durante a gestão Celso Amorim (Era Lula). Os três 

chanceleres da era Dilma: Antônio Patriota, Luiz Alberto Figueiredo Machado e Mauro 

Vieira. A chancelaria política do Sen. José Serra (Governo Temer). Crises endógenas 

brasileiras e seus reflexos no Itamaraty. A diplomacia brasileira em tempos de crise e 

incertezas.  

 

 

 

 

GT 03 – Terceiro Setor, Sociedade Civil Global e Direitos Humanos 

Coordenador - Profa. Dra. Luciana Lira 

Debatedora(or)/Moderadora(or) – Prof. Dr. Luís Emmanuel Cunha 



Temática: Os Direitos Humanos: promoção e proteção. O sistema global e o sistema 

interamericano. A sociedade internacional e seu modelo jurídico contemporâneo. Os 

atores internacionais e os sujeitos de direito. Soft law e Hard law. A incorporação de 

decisões internacionais para a proteção de direitos fundamentais. A complementaridade 

entre o direito interno e os Direitos Humanos Internacionais. O princípio da Dignidade 

Humana como norteador de direitos: humanismo, construtivismo e multiculturalidade. 

 

2.2 Envio de trabalhos completos ou resumos expandidos 

 

2.2.1 O trabalho enviado só será incluído na programação de apresentações caso o 

pagamento tenha sido realizado. Os trabalhos poderão ser artigos completos e resumos 

expandidos. Os proponentes de trabalho e resumos expandidos devem enviar até a data 

estipulada (ver item 6) um resumo de 200 palavras da sua proposta de trabalho.   

2.2.2 O artigo completo do trabalho aprovado deve ser enviado conforme orientações a 

seguir: 

 

2.3 Texto do artigo completo limitado a 20 (vinte) páginas, seguindo o formato 

apresentado abaixo: 

1) Formato aberto: PDF; 

2) Página: A4 (29,7 x 21cm); 

3) Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm e direita 2cm; 

4) Fonte: Times New Roman 12; 

5) Espaçamento entre linhas: 1,5cm. 

 

2.4 Os resumos expandidos devem ter, no máximo, 1200 palavras. 

 

2.5 Apresentação do texto (formato): Máximo de 20 (vinte) páginas, incluindo 

ilustrações, bibliografia, notas de rodapé, tabelas, paginação e para as referências 

bibliográficas utilizar o formato ABNT com tamanho da fonte 12 pt. 

 

2.6 Somente serão analisados trabalhos que estejam de acordo com as regras 

estabelecidas, que atendam ao modelo indicado neste edital e que forem submetidos 

dentro do prazo. Só serão analisados os trabalhos enviados para o e-mail: 

ciripe@faculdadedamas.edu.br 

2.7 Os trabalhos podem ser solo ou em co-autoria, com número livre de autores. No 

entanto, não estarão autorizados a apresentar terceiros que não estejam especificados 
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como autor/autora do trabalho.  

3 Modalidade de Apresentação 

3.1 Todos os painéis serão compostos de 3 (três) a 4 (quatro) apresentadores de trabalhos, 

1 (um) coordenador, e 1 (um) debatedor. Terão a duração total de 1h15min e deverão 

prever pelo menos 30 minutos para debate aberto, após as apresentações e os comentários 

do debatedor. A duração das exposições de cada trabalho em painel será de até 10 minutos 

por expositor. Os GTs poderão ter múltiplas sessões dependendo do número de trabalhos 

aprovados por cada coordenador.  

4 Resultado e envio de trabalhos completos 

4.1 Os autores serão notificados sobre o resultado da avaliação por e-mail na data 

provável de 16 de outubro de 2020. A data prevista para envio dos trabalhos completos 

é 21 de outubro. Após a aceitação do trabalho, os autores se responsabilizam pelo envio 

do artigo completo, conforme normas estabelecidas neste edital. Apenas trabalhos que 

forem apresentados é que serão publicados nos anais do evento.  

4.2 Os trabalhos serão publicados nos Anais do VII CIRIPE. É de total responsabilidade 

do(s) autor(es) o conteúdo do texto. 

4.3 Os trabalhos enviados deverão ser enviados para o e-mail oficial do evento. No 

assunto da mensagem, o autor deverá especificar que se trata de trabalho completo e o 

GT em que ele/ela deseja inscrever o seu trabalho. Deverá ser da seguinte forma: 

[Trabalho completo] [GT XX].  

5 Cronograma 

Data Atividade 

10 de agosto 
Abertura para submissão de propostas de 

trabalhos. 

09 de outubro 
Data limite para envio dos trabalhos completos e 

resumos expandidos. 

12 de outubro 

Último dia para comunicação de desistência 

(para apresentação de trabalhos, os valores 

pagos não serão devolvidos). 

16 de outubro 
Divulgação dos trabalhos aprovados no portal da 

Faculdade Damas da Instrução Cristã. 

28 e 29 de outubro Apresentação dos trabalhos. Os participantes 

serão comunicados os respectivos horários de 



suas falas. 

 

 

Comissão Organizadora do VII CIRIPE 

 


