
 

 

Rede de Pesquisa em Paz , Conflito, e Estudos Críticos de Segurança (PCECS) 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO Site da Rede PCECS 

O objetivo do blog é difundir informação e conhecimento pertinentes aos temas que os membros da rede em 
estudos de Paz, Conflitos e Estudos Críticos de Segurança vem pesquisando, a fim de criar um espaço de debate 
multidisciplinar, agregando diversas visões e perspectivas. Não somos um grupo homogêneo, nem nos propomos 
a ser. Portanto, os posts respeitam a opinião do autor e seu direito de expressar livremente sua opinião sobre 
diversos temas. Nosso maior objetivo é incentivar o debate e o diálogo entre o mundo acadêmico e entre este e a 
sociedade, uma vez que os temas discutidos aqui impactam direta ou indiretamente o cotidiano das comunidades 
em que vivemos.  

Para escrever um post no blog, primeiro acesse o formulário de inscrição e torne-se um membro da nossa rede, 
no link abaixo: 

Link: https://redepcecs.com/faca-parte 

Quando já estiver inscrito, há duas opções de contribuição: 

 Regular: mantemos uma escala de publicações e todos são bem vindos a participar. Publicamos um post 
regular a cada duas semanas.  Caso tenhas interesse em contribuir basta entrar em contato através do e-
mail: pcecs2015@gmail.com. 

 Ad hoc: posts podem ser enviados a qualquer momento e serão incluídos diretamente (para estes casos, 
a inscrição na rede é opcional). 
 

Todos os textos devem ser enviados para o e-mail: pcecs2015@gmail.com 

 

Instruções para os autores 

 

 O blog do PCECS publica três tipos de posts: 

 

1) Análise do conjuntura — temas atuais relacionados à área de pesquisa do grupo 

2) Temas de pesquisa — debates teóricos/empíricos nas áreas de pesquisa dos autores 

3) Resenhas de livros — de títulos recentes ou clássicos na área de pesquisa da rede 

 

 Além disso, o PCECS também divulga eventos e lançamentos de publicações dos colaboradores desde que 

relacionados à área de pesquisa da rede nas categoria ‘Agenda’ e ‘Publicações’. 

 Os posts devem ter cerca de 1300 palavras, podem ser escritos em português (língua preferencial), espanhol 

e inglês. 

 As referencias bibliográficas deve ser apresentadas em estilo Chicago (sobrenome do autor e ano entre 

parênteses no corpo do texto, com as referências completas ao final do texto em ordem alfabética). 

 O texto deve ser precedido de um pequeno resumo de no máximo 35 palavras. Ao fim do texto, 3-5 palavras 

chaves deverão ser adicionadas. 

 Sugerimos vivamente que os autores enviem fotos relacionadas ao tópico do post. Neste caso, o autor deve 

indicar a fonte da foto e enviar uma legenda explicativa. 

 O autor também deve enviar uma breve nota biográfica e, se desejar, e-mail para contato a ser 

disponibilizado no post. 
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