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Edital 2021
Chamada de Artigos, Ensaios e Resenhas para o Projeto de
Redação-REINA
O Projeto de Redação-Reina nasceu na gestão de 2021, com
o intuito de abrir um espaço para que os alunos do curso de
Relações Internacionais da UFS possam publicar seus textos,
encurtando as distâncias existentes entre a empresa e a
comunidade acadêmica, como também, reafirmando sua
preocupação em promover uma produção e distribuição
democrática do conhecimento científico.
Como parte do processo de submissão, os autores são
obrigados a verificar a conformidade da submissão em
relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que
não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos
autores.
1. DAS EXIGÊNCIAS:
2.

Os trabalhos devem ser enviados até 20 Janeiro para o e-

mail marketing@reinaconsultoria.com.
3.

O autor precisa ser aluno de Relações Internacionais da

Universidade Federal de Sergipe;
4.

O texto deve ser escrito em português;

5.

O texto precisa conter título, ter espaço múltiplo de 1,5

com fonte Times New Roman, tamanho 12;
6.

O texto precisa ter as referências bibliográficas listadas

em ordem alfabética, ao final do artigo, segundo as normas
ABNT;
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7.

O autor precisará pôr seu nome e colocar o link que

remeta a sua página no LinkedIn, caso tenha;
8.

A quantidade máxima de autores/as para o conteúdo é

3 (três);
9.

Os arquivos para submissão precisam estar em formato

Microsoft Word para facilitar a correção da equipe de
redação da Reina;
10.

O texto terá que ter um limite de, no máximo, 1200

palavras de texto corrido (sem contar as referências);
11.

O conteúdo tem que ser original: não podendo ter sido

publicado em outro site, plataforma ou revista;
12.

As áreas de abrangência contempladas serão: Análise

de

Política

Externa;

Comércio

Exterior;

Defesa;

Direito

Internacional; Economia; Ensino, Pesquisa e Extensão; Estudos
de

Feminismo,

Gênero

e

Raça;

Geopolítica;

História;

Instituições e Regimes Internacionais; Integração Regional;
Organizações Internacionais; Política; Relações Internacionais
Contemporâneas;

Segurança

Internacional;

Sociologia;

Teorias das Relações Internacionais.
11.1

Para

além

dessas

macros

áreas

de

Relações

Internacionais, serão aceitos textos de resenhas de livros, filmes,
séries ou cultura pop que apresentem um elo com o contexto
internacional.
11.2

Resenhas de livros precisam conter:

- Autor/Autora;
- Editora;
- Ano de Publicação;
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- Volume;
- Edição.
11.3

Resenhas de filmes/séries precisam conter:

- Diretor/Diretora;
- Ano de Lançamento;
- Produtora.
2. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
1.

O texto será submetido à correção por parte da equipe

de redação da empresa, a qual averiguará a adequação do
conteúdo e efetuará as correções necessárias.
2.

Qualquer sugestão e/ou comentário incluindo no texto

será previamente discutido e aprovado pelo autor.
3.

A data de publicação do texto ficará a critério da equipe

de redação da REINA, a qual seguirá seu calendário interno.
3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1.

O trabalho é inédito?

2.

O trabalho é de interesse e/ou possui relação com as

Relações Internacionais?
3.

O trabalho obedece às regras ortográficas da língua

portuguesa?
4.

O trabalho obedece às normas de publicação do Projeto

de Redação-REINA?
5.

O trabalho apresenta linguagem adequada e científica?

6.

A temática abordada é atual e/ou relevante?

7.

O trabalho utiliza referências bibliográficas atualizadas e

de autores
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nacionais

e

estrangeiros

representativos

na

temática

abordada?
8.

O título do trabalho é pertinente e possui adequação ao

escrito?
9.

O trabalho possui clareza do objeto de estudo, clareza

dos objetivos e
indicação de problema?
9.10. O trabalho possui articulação correta de citações?
9.11. Valeu-se de metodologia adequada?
9.12. O trabalho possui correlação dos dados e resultados:
existência de
conclusão correlacionada com o problema e aos objetivos
propostos?

