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Os países asiáticos concentram aproximadamente 60% da população e 26% da 

economia mundial. Das 15 maiores economias em 2016, a região asiática conta com a 

participação de três países, China, Japão e Índia. Em função disso, discutir os desafios e 

oportunidades em investimentos, comércio e cooperação entre o Brasil e os países 

asiáticos tem se tornando um tema de grande importância para o país. Neste sentido, a 

realização do “I Simpósio Brasil-Ásia: uma nova parceria estratégica?” representa, para 

diversos setores da sociedade brasileira, uma ótima oportunidade para discutir questões 

de comércio, de investimentos, de segurança e de cooperação cultural e tecnológica no 

século XXI com os países asiáticos. 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DO  

I SIMPÓSIO BRASIL-ÁSIA: UMA NOVA PARCERIA ESTRATÉGICA?  

 

Convidamos pesquisadores e estudantes a enviarem seus trabalhos acadêmicos 

para o nosso I Simpósio Brasil-Ásia: Uma Nova Parceria Estratégica? que se 

realizará entre os dias 18 e 20 de outubro de 2017, nas dependências da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), em Goiânia.  

O tema central do nosso evento é “Parcerias estratégicas entre Brasil e a Ásia”. 

As contribuições podem ser, todavia, diversas, desde que se encaixem nas seguintes 

áreas temáticas de estudos asiáticos: 

 

1. Investimentos, Comércio e Cooperação 

Responsável: Prof. Dr. Adriano Pires de Almeida  

 

2. Arranjos Internacionais, Poder e Segurança 

Responsável: Prof. Dr. Pedro Araújo Pietrafesa  

 

Enviar os resumos pelo link abaixo: 

https://goo.gl/forms/lmhTpotXBgMIYMLA3  
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Estão convidados a apresentar trabalhos alunos de graduação e pós-graduação 

em Relações Internacionais e áreas afins.   

 

 Somente serão aceitos os expositores que cumprirem com os requisitos deste 

edital e com o prazo para o envio dos resumos, que se encerra no dia 04 de setembro 

de 2017. Os resumos poderão ser enviados para os e-mails dos responsáveis pelas áreas 

temáticas 

 

Os resumos dever seguir a seguinte norma:  

1. Extensão de até 500 palavras 

 

Uma vez aprovado o resumo pela comissão científica do evento o participante 

deverá entregar um artigo completo que será publicado numa edição especial da 

Revista Brasileira de Assuntos Regionais e Urbanos (BARU) até a data de 15/10/2017.  

 

Os artigos devem seguir as seguintes normas: 

1. O artigo deve conter entre 15 e 20 páginas, excetuando as referências 

bibliográficas. 

2. As notas explicativas devem vir em rodapé. 

3. O texto deve ser escrito em formato padrão do Word para Windows, com fonte 

Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5 entre linhas e margens de 3,0 cm (à 

esquerda e superior) x 2,0 cm (direita e inferior). Alinhamento justificado. 

Somente arquivos em formato do Word .doc ou .docx serão aceitos. 

4. Quando as citações tiverem menos que três linhas deverão vir entre aspas no 

corpo do texto, seguidas pelas devidas referências. Caso tenham mais que três 

linhas, deverão vir apartadas do texto em fonte tamanho 10, com recuo especial 

de 4 cm e alinhamento justificado. 

5. As referências depois de uma citação direta ou indireta devem vir entre 

parênteses, como comumente usado no Brasil, contendo o sobrenome do autor, 

data da publicação e página na qual se encontra a informação, tal como no 

seguinte modelo: (AUTOR, 2010, p. 306). 

6. O título do artigo deve vir centralizado, escrito em letra maiúscula com fonte 

Times New Roman tamanho 14, negrito. Obrigatoriamente, o título deve ser a 
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primeira informação no arquivo. Logo abaixo, designe a linha à qual o trabalho 

se vincula (as linhas estão pré-estabelecidas acima).  

7. Abaixo do título vem o nome completo, seguidos de vinculação e/ou bolsas de 

iniciação científica, bem como o nome do(a) professor(a) orientador(a) 

juntamente com o nome da instituição, e pelo e-mail do autor na última linha, 

alinhados à esquerda, com espaçamento simples: 

Nome Completo  

Vinculação e/ou bolsas de pesquisa 

autor@e-mail.com 

 

8. Os artigos devem ser acompanhados por resumo em português, e outra versão do 

mesmo em inglês ou espanhol.  

9. Cada participante poderá apresentar somente um trabalho, como autor principal, 

todavia, será admitida a inscrição de mais um trabalho em coautoria. Nesse caso, 

é necessário que o coautor também se inscreva no evento. 

10. Os arquivos recebidos que estiverem em desacordo com as normas aqui 

estabelecidas serão imediatamente ignorados e rejeitados. 

 

O trabalho completo deverá ser enviado para o e-mail do evento, 

ripucgoias99@gmail.com, com o título “Trabalho Acadêmico I Simpósio Brasil-Ásia”. 

O prazo pré-estabelecido deve ser cumprido para que os artigos façam parte da 

publicação da revista.  

A comissão avaliadora dos trabalhos será composta por professores do quadro 

do curso de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A 

organização das mesas e das apresentações ficará a cargo da mesma comissão.  

A divulgação dos trabalhos aceitos e das mesas para apresentações será feita no 

dia 11 de setembro de 2017 por meios eletrônicos.  

Qualquer informação omissa nesse edital poderá ser resolvida pelos membros da 

Comissão Organizadora do I Simpósio Brasil-Ásia: Uma Nova Parceria Estratégica?, 

que pode ser contatada através do e-mail supracitado.  
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Programação  

 

 18/10 (Quarta) 19/10 (Quinta) 20/10 (Sexta) 

 

Manhã 

Mostra Cultural 

República da China 

Mostra Cultural 

(Brasil – Empresa 

Júnior) 

Mostra Cultural 

Coreia do Sul 

Credenciamento 

 

 

· 1° Sessão Temática 

Apresentação Oral de 

Trabalhos 

 

· 2° Sessão Temática 

Apresentação Oral de 

Trabalhos 

Tarde 

Palestra 1 (14:00-

15:30) – Prof. 

Dawisson Belém Lopes 

(UFMG) 

Palestra 2 (14:00-15:30) 

– Prof. Sérgio Veloso 

dos Santos Júnior (PUC 

Rio). 

Palestra 4 (14:00-15:30)  

Palestra de Abertura 

(Embaixador da 

República da China) 

Palestra 3 (14:00-15:30)  

Palestra de 

Encerramento 

(Embaixador da Coreia 

do Sul) 

 

 

Comissão Organizadora: 

 

Prof. Dr. Pedro Araújo Pietrafesa (PUC-Goiás) 

Prof. Dr. Adriano Pires de Almeida (PUC-Goiás) 

Prof. Me. Leandro Bernardes Borges (PUC-Goiás) 


