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A Rede de Pesquisa em Paz, Conflitos e Estudos Críticos de Segurança (PCECS) 
tem o prazer de convidar a comunidade de estudiosos/as e praticantes  nas áreas de 
Estudos de Paz, Resolução e Transformação de Conflitos e Relações Internacionais a 
apresentar propostas de trabalhos para o 5º Encontro Brasileiro de Estudos para a Paz (V 
EBEP), a ser realizado na Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA), em Foz do Iguaçu, Paraná, entre os dias 19 a 21 de setembro de 2023.  

A visão da Rede PCECS parte da necessidade de mover o debate em torno das 
questões de paz, conflitos e segurança para além do viés estatocêntrico que ainda 
prevalece nas Relações Internacionais. Neste sentido, privilegia a multidisciplinaridade, 
bem como a retomada da dimensão normativa da análise acadêmica em torno destas 
questões. Isto, por sua vez, implica na retomada do debate relativo às dimensões 
ontológicas e epistemológicas que definem estes campos de estudo, bem como na 
valorização das implicações destes campos de pesquisa do ponto de vista prático através, 
por exemplo, da proposição de políticas que promovam a paz e a segurança.  

Contudo, ao se problematizar a paz e a sua construção, é preciso compreender que 
tal processo não ocorre no vácuo. Ao contrário, o mesmo se desenvolve em um cenário 
densamente pautado pela centralidade que a colonialidade tem nas relações globais de 
poder, cristalizada na política internacional em diferentes dimensões, incluindo a 
construção do conhecimento. Consequentemente, tal processo não se desenvolve distante 
das relações Norte-Sul no âmbito das relações internacionais, onde estabelece-se uma 
profunda geopolítica da construção do conhecimento. Neste cenário, a periferia do 
cenário internacional é normalmente entendida enquanto uma mera fornecedora de 
matéria prima, de onde os dados são extraídos para que estes possam subsidiar a 
construção de teorias e de conhecimento no centro, e não enquanto um local onde o 
conhecimento pode ser construído, muito menos reconhecido como válido. Tendo em 
conta tal cenário, e buscando subvertê-lo, se faz urgente uma problematização crítica 
aprofundada acerca da paz e da sua construção a partir de uma distinta localização 
epistêmica.  

É precisamente neste contexto que o V Encontro Brasileiro de Estudos para a Paz, 
a ser realizado na UNILA, tem como proposta central a problematização da paz e sua 
construção na e a partir da América Latina. O evento promoverá a discussão de trabalhos 
através de Painéis e Mostra de Iniciação Científica, estruturados em torno das seguintes 
áreas temáticas:  

1. Arte e Paz  

2. Resolução de Conflitos e Peacebuilding  



3. Economia Política Global e Desenvolvimento  

4. Governança Global, Organizações Internacionais e Paz 

5. Ecologia, Meio Ambiente e Paz  

6. Migrações, Refugiados e Paz  

7. Gênero e Paz 

8. Raça e Paz  

9. Grupos Vulnerabilizados e Estudos para a Paz  

10. Conflitos Internos  

11. Direitos Humanos e Segurança Humana 

12. Pandemia, Saúde e Violência Estrutural 

13. Não-Violência e Movimentos de Paz  

14. Cultura de Paz e Educação para a Paz  

15. Segurança Pública, Criminalidade e Promoção da Paz  

16. História da Paz  

17. Jornalismo, Mídia, Paz e Direitos Humanos  

18. Negociações e Mediações pela Paz  

19. Teorias sobre a Paz  

20. Reconciliação e Justiça de Transição  

21. Religião, Espiritualidade e Paz  

22. Segurança e Desarmamento  

23. Esportes, Turismo e Paz  

24. Juventude e Paz  

Além de propostas para apresentação em Painéis e Mostra de Iniciação Científica, 
o V EBEP também aceitará propostas de lançamentos de livros que abordem temas 
relacionados aos Estudos para a Paz, em qualquer uma das áreas temáticas mencionadas 
acima.  

 

1. REGRAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS  

1.1 Submissão das Propostas  

O processo de submissão das propostas de trabalho é totalmente on-line, via site 
(www.redepcecs.com/v-ebep). Recomenda-se, no ato da inscrição, a leitura atenta das 
regras deste edital para a submissão das propostas. Somente serão analisados trabalhos 
que estejam dentro das regras e preceitos deste edital e que sejam submetidos dentro do 



prazo. A seleção será feita de acordo com critérios científicos, observando-se a 
pertinência do trabalho proposto ao campo dos Estudos para a Paz. Nos dias 19 a 21 de 
setembro de 2023 ocorrerão as apresentações dos trabalhos selecionados para as 
modalidades de Painel e Mostra de Iniciação Científica, nos marcos do V EBEP. 

 

1.2 Cronograma  

A submissão das propostas, bem como a divulgação dos resultados e o envio das 
versões finais dos trabalhos deverão seguir o cronograma apresentado a seguir:  

 

Data Evento 

10/01/23 Divulgação do Site do V EBEP 

06/02/23 Divulgação do Edital de Chamada de 
Trabalhos 

06/02/23 a 
30/03/23 

Submissão das Propostas de Trabalho  

06/02/23 a 
30/03/23 

Inscrição para Ação Afirmativa no V EBEP 

30/04/23 Divulgação das Propostas Aprovadas 

30/04/23 Divulgação do Resultado dos Pedidos de 
Ação Afirmativa 

30/04/23 Início das Inscrições no Evento 

01/06/23 Prazo para Envio de Propostas de 
Lançamento de Livros 

20/08/23 Prazo Final para Inscrição no Evento 

01/09/23 Data limite para Envio dos Trabalhos 
Completos 

19 a 21/09/23 Realização do V EBEP 

 

Realização do V EBEP  

1.3 Idiomas  

As propostas de trabalhos para apresentação em Painéis e na Mostra de Iniciação 
Científica poderão ser enviadas em português, inglês ou espanhol e deverão indicar a(s) 
área(s) temática(s) em que se inserem.  

 



1.4 Limites de Apresentação  

Cada participante poderá apresentar somente uma (1) proposta de trabalho como 
autor/a. Admite-se, ainda, que o/a autor/a de uma proposta de trabalho participe de uma 
segunda proposta como coautor/a. Além do trabalho que será apresentado, os/as 
participantes poderão coordenar ou debater um Painel, conforme convite do Comitê 
Organizador do V EBEP. Os/As participantes interessados/as em voluntariar-se para tal 
função poderão fazê-lo no ato da inscrição. Todos/as os/as autores/as convidados/as para 
esta função serão consultados/as por e-mail e deverão responder à mensagem no prazo 
estabelecido. Caso não respondam, serão considerados/as desistentes da função de 
coordenação/debate do painel. Trabalhos feitos em coautoria devem ser apresentados 
somente por um/a dos/as autores/as. Em caso de coautoria, a presença de pelo menos um/a 
dos/as autores/as no momento da exposição será suficiente. Não será admitida a 
apresentação do trabalho por terceiros. O/A participante que submeter o trabalho no 
sistema será considerado/a o/a apresentador/a do trabalho. 

 

1.5 Taxas de Inscrição  

O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito eletronicamente através do site 
do evento: (https://redepcecs.wordpress.com/v-ebep/). Para participação no V EBEP, as 
taxas de inscrição são as seguintes: Modalidades 20/09/2022 até 19/10/2022 20/10/2022 
até 18/11/2022: Estudantes de Graduação R$ 25,00, Estudantes de Pós-Graduação R$ 35, 
Ouvintes R$ 60,00, Docentes e Profissionais R$ 85,00. 

 

2. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

2.1 Painéis  

Todos os Painéis serão compostos de 3 (três) a 4 (quatro) apresentadores/as de 
trabalhos e 1 coordenador(a)/debatedor(a). Os temas serão organizados dentro dos Painéis 
pelo Comitê Científico do evento. Os Painéis terão a duração total de 1h30m, incluindo 
as apresentações, a fala do/a debatedor/a e a interação com o público. O Comitê 
Organizador do V EBEP recomenda que seja dedicado um tempo privilegiado para o 
debate com a audiência e sugere a seguinte distribuição de tempos:  

- 10 Minutos de exposição para cada apresentador/a (como os textos completos 
serão disponibilizados para consulta online antes da data do evento, os/as 
apresentadores/as e o/a debatedor/a poderão conhecer previamente o teor dos trabalhos 
que compõem o Painel);  

- 15 Minutos para os comentários do/a debatedor/a;  

- 30 Minutos de debate com o público.  

 

2.2 Mostra de Iniciação Científica  



Os trabalhos de Iniciação Científica serão apresentados em formato de pôster, em 
sessão aberta em período entre os Painéis, visando maior interação com o público. 

 

3. REGRAS ESPECÍFICAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS POR 
MODALIDADE  

A data prevista para a divulgação do resultado da avaliação das propostas de 
apresentação em Painel e na Mostra de Iniciação Científica é 30/04/2023. Os/As 
autores/as serão notificados/as sobre o resultado da avaliação através de e-mail.  

As propostas devem ser submetidas, exclusivamente, por meio do seguinte link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSextXCNY7Vrcxkquw_4LQmychf_fU8zO
oLKHFl6ZZhh1tBY-Q/viewform?usp=sf_link. 

 

3.1 Trabalho para Apresentação em Painel  

3.1.1 Quem poderá submeter as propostas: As propostas poderão ser enviadas por 
docentes, pesquisadores/as de Centros de Pesquisas ou Programas de Pós-Graduação, 
mestres e doutores/as, mestrandos e doutorandos/as.  

3.1.2 Orientações para submissão das propostas: As propostas devem ser 
encaminhadas sob a forma de Trabalho para Apresentação em Painel. No ato da inscrição 
o/a proponente deverá:  

- Preencher o formulário de inscrição com os dados pessoais dos/as autores/as;  

- Escolher o tipo de submissão: Trabalho para Apresentação em Painel;  

- Escolher três áreas temáticas em que o trabalho se insere conforme percepção do 
autor/a;  

- Incluir dados do trabalho: título; resumo de 150 a 200 palavras; até 6 palavras-
chave. Os resumos devem incluir os seguintes elementos: objeto de estudo, objetivos, 
contribuição para a literatura (inovação), metodologia, argumento. 

- Cada trabalho pode ter no máximo até 3 co-autores/as no total. 

 

3.2 Pôster para Mostra de Iniciação Científica  

3.2.1 Quem poderá submeter as propostas: Somente poderão submeter trabalhos 
para Mostra de Iniciação Científica (pôster) estudantes de Graduação envolvidos em 
pesquisa ou extensão dentro das temáticas relativas ao evento.  

3.2.2 Orientações para a submissão das propostas: As propostas devem ser 
encaminhadas sob a forma de Mostra de Iniciação Científica (Pôster). A submissão será 
através de formulário próprio, no site do evento. No ato da inscrição o/a proponente 
deverá:  



- Preencher o formulário de inscrição com os dados pessoais de autor/a e possíveis 
coautores/as;  

- Escolher o tipo de submissão: Trabalho para Mostra de Iniciação Científica 
(Pôster);  

- Escolher três áreas temáticas em que o trabalho se insere conforme percepção do 
autor/a;  

- Incluir dados do trabalho: título; resumo de 150 a 200 palavras; até 4 palavras 
chave; Nome e Instituição do/a Orientador/a.  

As propostas para Mostra de Iniciação Científica (Pôster) estão sujeitas à 
aprovação e revisão da Comissão Científica do V EBEP. Os/As estudantes que tiverem 
suas propostas aprovadas deverão providenciar o material necessário para a apresentação 
de seu pôster, conforme indicado neste edital e estar presentes nos horários estipulados 
pela organização para debate de seus respectivos trabalhos. 

 

4.RESPONSABILIDADES DOS/AS PARTICIPANTES  

Após a aceitação do trabalho, os/as autores/as se responsabilizam pelo envio do 
artigo completo, conforme normas estabelecidas neste edital. Os trabalhos completos 
devem ser enviados, impreterivelmente, até 01/09/2023.  

 

4.1 Artigos (para Painéis)  

Texto do trabalho limitado a 8.000 palavras, seguindo o formato apresentado 
abaixo:  

- Formato aberto: PDF.  

- Página: A4 (29,7 x 21cm)  

- Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm e direita 2cm.  

- Fonte: Times, tamanho 12.  

- Espaçamento entre linhas: 1,5cm.  

- Capa, contendo as seguintes informações: Nome, data e local do Evento, Áreas 
temáticas (até 3) na ordem escolhida pelo autor/a, Título do Trabalho em letras 
maiúsculas e em negrito (Idêntico ao título da proposta aprovada), Nome completo e 
instituição do/a autor/a. 

 - Primeira página contendo: resumo submetido na inscrição e aprovado; palavras-
chave.  

- Para as Referências Bibliográficas utilizar o formato ABNT com tamanho da 
fonte 12pt. 



Os/as apresentadores/as de trabalhos da Mostra de Iniciação Científica NÃO 
precisarão enviar artigos completos, pois serão publicados os resumos submetidos para 
aprovação. O envio do trabalho completo é de total responsabilidade do/a autor/a. Os 
artigos que não atenderem às exigências deste edital serão retirados dos Anais do evento, 
sem aviso prévio aos/as autores/as.  

As/Os apresentadores/as de trabalho deverão enviar o seu Artigo até 01/09/2023, 
através do e-mail ebep.unila@gmail.com. 

 

4.2 Pôsteres para a Mostra de Iniciação Científica  

- O pôster deve ter as seguintes dimensões: 0,80 cm de comprimento e 1 metro de 
altura.  

- O pôster pode ser confeccionado em formato de banner com cordão para 
pendurar ou em papel para ser afixado com fita adesiva.  

- Cada apresentador/a de trabalho é responsável pela confecção, afixação, 
apresentação e retirada do seu pôster, conforme orientações dos coordenadores das áreas 
temáticas.  

- O pôster deve conter: Nome do autor/a, Orientador/a, Resumo, Palavras-Chave, 
Apresentação do Tema, Método de Pesquisa ou Técnicas Utilizadas (no caso de 
extensão), Resultados e Desdobramentos da Pesquisa ou Projeto.  

 

5. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA O LANÇAMENTO DE LIVROS  

5.1 Responsabilidades do/a Autor/a  

Os/As autores/as que tiverem proposta de lançamento aprovada deverão estar 
presentes no evento para a participação na exposição, na hora e local determinado pela 
Organização do evento. O/A autor/a será responsável pelo transporte dos livros até o local 
do evento, a acomodação dos mesmos no local previamente estipulado pela organização 
do V EBEP e também pela retirada do material ao término da atividade. Deverá 
permanecer no local junto aos livros durante toda a atividade para interação com os 
demais participantes do evento. A comercialização dos livros é de responsabilidade do/a 
autor/a. 

O/A Autor/a deverá manifestar o seu interesse junto à Comissão Organizadora, 
por meio do email ebep.unila@gmail.com, enviando o título do livro e um breve resumo 
do mesmo, até o dia 01/06/2023. 

 

5.2 Estrutura  

O V EBEP disponibilizará um horário específico para o lançamento de livros em 
sua programação. A seguinte estrutura será disponibilizada pela organização do evento:  

- 01 mesa com 01 cadeira para a exposição dos livros;  



- Placa de identificação com nome do livro e nome do/a autor/a.  

 

6. AÇÃO AFIRMATIVA 

A Comissão Organizadora do V EBEP faculta a concessão de isenções ou descontos em 
taxas de inscrições para indivíduos que se enquadrem no perfil das ações afirmativas do 
Encontro Brasileiro de Estudos para a Paz. Estão aptxs a se enquadrarem na condição de 
solicitantes de isenção de taxas de inscrições: 

  a] Pessoas Negras; 

b] Pessoas Trans;   

c] Pessoas provenientes de Comunidades Indígenas; 

d] Pessoas provenientes de Comunidades Quilombolas; 

e] Pessoas com Deficiência;  

f] Pessoas Refugiadas ou solicitantes de refúgio no Brasil; 

g] Pessoas solicitante de visto humanitário; 

h] Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membrx de 
família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) 

i] Estudantes de Graduação ingressantes por meio de políticas de ações 
afirmativas; 

j] Estudantes de Pós-Graduação ingressantes por meio de políticas de ações 
afirmativas; 

 

 Será concedido o desconto de 30% do valor da taxa de inscrição do Encontro 
Brasileiro de Estudos para a Paz para xs solicitantes que se enquadrem como: 

a] Estudantes de Graduação provenientes das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste (exceto Brasília); 

b] Estudantes de Pós-Graduação provenientes das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste (exceto Brasília); 

c] Estudantes de Pós-Graduação provenientes de Programas com Nota A, 3 e 4 

 

As inscrição para a Ação Afirmativa devem ser feitas em um link separado ao link da 
submissão de propostas de resumo. O link para as inscrições para a Ação Afirmativa é o 
endereço https://forms.gle/nFi1njx61iFS3HJd8.  

 

 

 



Na inscrição, deve ser indicado o seu pertencimento às diferentes categorias acima 
relacionadas, seguindo o cronograma abaixo: 

Período de inscrição 06/02 a 30/03/2023 
Período de análise das inscrições e 
documentação 

01/04 a 30/04/2023 

Divulgação dos resultados 30/04/2023 
 

No ato da inscrição, deverão ser apresentados os seguintes documentos comprobatórios: 

a] Pessoas negras precisam apresentar Termo de autodeclaração, disponível no 
formulário de inscrição; 

b] Pessoas trans precisam apresentar Termo de autodeclaração, disponível no 
formulário de inscrição; 

c] Pessoas provenientes de comunidades indígenas precisam apresentar o Termo 
de autodeclaração e a declaração de pertencimento emitida por suas comunidades 
de origem assinada por liderança, disponíveis no formulário de inscrição; 

d] Pessoas provenientes de comunidades quilombolas precisam apresentar o 
Termo de autodeclaração e a declaração de pertencimento emitida por suas 
comunidades de origem assinada por liderança, disponíveis no formulário de 
inscrição; 

e] Pessoas com Deficiência (PCD) precisam apresentar um laudo médico original 
e legível, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível 
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), contendo o nome de médico especialista, sua 
assinatura e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), a ser entregue no 
período da inscrição; 

Pessoas com Deficiência (PCD) poderão informar necessidade de adaptações 
específicas para a participação nas atividades do Encontro Brasileiro de Estudos 
para a Paz, para caso seja possível, adequação necessária; 

f] Pessoas refugiadas, precisam apresentar a comprovação da condição de 
refugiado reconhecida pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) ou 
apresentação do protocolo de solicitação de refúgio, de acordo com os 
procedimentos que regulamentam a Lei nº 9.474/07. No caso de solicitante de 
refúgio, será aceito o Protocolo de Refúgio, de acordo com a Resolução Normativa 
CONARE Nº 18 de 30/04/2014; 

g] Pessoas solicitantes de visto humanitário, deverão apresentar o pedido do Visto 
ou Protocolo do mesmo; 

h] Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, deverão apresentar 
comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico); 

i] Estudantes de Graduação ingressantes por meio de políticas de ações afirmativas 
deverão encaminhar histórico escolar onde conste a forma de acesso ou 
documento institucional que comprove o acesso; 



j] Estudantes de Pós-Graduação ingressantes por meio de políticas de ações 
afirmativas deverão encaminhar histórico escolar onde conste a forma de acesso 
ou documento institucional que comprove o acesso; 

k] Estudantes de Graduação provenientes das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste (exceto Brasília) deverão encaminhar comprovante de residência e/ou 
declaração de matrícula; 

l] Estudantes de Pós-Graduação provenientes das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste (exceto Brasília) deverão encaminhar comprovante de residência 
e/ou declaração de matrícula; 

m] Estudantes de Pós-Graduação provenientes de Programas com Nota A, 3 e 4 
deverão encaminhar declaração da coordenação ou da secretaria do programa 
constando a nota do Programa, ou documento de matrícula juntamente com 
documentação que comprove a avaliação do programa na CAPES; 

 

Caso xs candidatxs não entregarem os documentos elencados para as categorias 
pleiteadas, conforme cronograma, sua inscrição será indeferida. O EBEP constituirá uma 
Comissão de Avaliação da Ação Afirmativa, que será responsável por analisar a 
documentação encaminhada por cada pleiteante e divulgar o resultado da avaliação para 
xs interessadxs. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão de Avaliação da Ação 
Afirmativa, em diálogo com a Comissão Organizadora do EBEP. Ao final do EBEP será 
publicizada a prestação de contas relativamente à ação afirmativa do evento, referente ao 
número de isenções concedidas e ao perfil de solicitantes e contempladxs, relativamente 
ao evento em questão. 

 

7. COMISSÃO ORGANIZADORA / CIENTÍFICA 

Ana Carolina Delgado - Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

Ana Maura Tomesani – Centro de Estudos em Conflito e Paz (CCP)/NUPRI, 
Universidade de São Paulo 

Gabriel Fernandes Caetano – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  

Gilberto Oliveira – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Lucas Mesquita - Universidade Federal da Integração Latino-Americana  

Ramon Blanco – Universidade Federal da Integração Latino-Americana  

Roberta Holanda Maschietto - Universidade de Coimbra, Centro de Estudos Sociais 

Vanessa Matijascic – Universidade de São Paulo 

 


