
 
 

II Seminário de Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos 
 
1. Objetivos 
Este seminário tem como objetivo a aproximação da Filosofia às Relações Internacionais, a             
fim de melhor compreender a política internacional do pós-guerra fria, com destaque aos             
desdobramentos contemporâneos de uma realidade global que traz desafios ao modelo           
liberal-democrático. A convocação está aberta a todos os professores, pesquisadores e           
estudantes de graduação e pós-graduação.  
 
 
2. Datas Importantes 
II Seminário de Filosofia e Relações Internacionais: dias 09 e 10 de junho 
Submissão dos Resumos expandidos: até o dia 02/05/2021 
Resultado da Submissão: até o dia 23/05/2021 
Prazo para o envio dos trabalhos completos: até o dia 18/07/2021 
 
 
3. Local 
Plataforma zoom em link que será disponibilizado aos inscritos no evento. 
 
 
4. Inscrições: clique aqui para ser direcionado ao Formulário de Inscrição. 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/UrSBLTef9BRQaqa36


5. Programação Oficial 
Dia 09 de junho de 2021 
 
09h – 11h. Mesa de abertura 
Dr. Marco Cepik (UFRGS) 
Dr. Nythamar de Oliveira (PUCRS/CAPES)  
Mediação: Dra. Teresa Marques (PUCRS) 
 
11h - 13h.  Mesa Redonda 1 - A crise ecológica do antropoceno 
Dr. Nuno Castanheira (PUCRS) 
Dra. Verônica Koerber (UFRGS)  
Mediação: Dr. Jair Tauchen (PUCRS)  
 
14h – 16h. Mesa Redonda 2 - Reflexões a partir da COVID-19 
Dr. Ricardo Timm (PUCRS)  
Dr. Roberto Uebel (ESPM/ISAPE)  
Mediação: Me. Laís Trizotto (ISAPE)  
 
16h - 16h30 Coffee Break 
 
16h30 – 18h30 Apresentações de trabalhos 
  
Dia 10 de junho de 2021 
  
09h - 11h. Apresentações de trabalhos 
  
11h-13h. Mesa Redonda 3 - A democracia em tempos de cólera 
Dr. Augusto Neftali (PUCRS)  
Dra. Polyana Tidre (UNISINOS) 
Mediação: Me. Vinícius Lerina (UFRGS/ISAPE)  
 
14h – 16h. Mesa Redonda 4 - O pensamento interdisciplinar enquanto ferramenta de             
análise do mundo contemporâneo 
Dr. Helder Gordim (PUCRS)  
Me. Luiz Antônio Araujo (PUCRS)  
Mediação: Me. João Jung (PUCRS/ISAPE) 
 
16h – 16h30. Coffee Break 
 
17h - 19h. Mesa de encerramento 
 
 



6. Normas para submissão  
 
Para submeter a proposta de comunicação, deverão ser observadas as seguintes disposições: 
 
1. Poderá ser submetido apenas um trabalho por pesquisador. Cada trabalho poderá ter no              
máximo um autor e dois co-autores; 
2. O autor deverá ter vínculo com algum Programa de Pós-Graduação (mestrado/doutorado),            
excetuando-se quem tenha a titulação de Mestre ou Doutor. Alunos de graduação, ou             
bachareis sem vínculo institucional, poderão apresentar trabalhos somente enquanto         
co-autores; 
3. O resumo deverá ser apresentado pelo autor no processo de inscrição através do formulário               
disponibilizado pelo evento. O mesmo deverá obrigatoriamente conter: palavras-chave;         
problema de pesquisa; metodologia; breve delimitação temática; referências iniciais; 
4. A análise dos resumos será realizada por comissão científica instituída para tal finalidade; 
5. Os trabalhos completos deverão ser submetidos em formato Word, Fonte Times New             
Roman 12, espaçamento 1,5, justificado, contando com um mínimo de 12 páginas e um              
máximo de 20, incluídas as referências. Deverá conter: título; autor(es) e qualificação;            
vínculo institucional dos autores (se houver); palavras-chave; introdução com problema de           
pesquisa e metodologia; subcapítulos de desenvolvimento; conclusão e referências. Os          
capítulos serão avaliados por pareceristas que integram a comissão científica do evento. 
 
Após os resumos terem sido aprovados e apresentados no seminário, o(s) autor(es) terão até o               
dia 18 de julho para o envio dos trabalhos completos, os quais serão publicados enquanto               
capítulo no E-Book do Seminário publicado pela Editora Fundação Fênix. A apresentação do             
trabalho no seminário é condição sine qua non para a publicação do trabalho no livro. 
 
 
7. Contato para dúvidas e informações 
joao.salles@edu.pucrs.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Comissão Organizadora 
 
Dr. Agemir Bavaresco (PUCRS) 
Dr. Helder Gordim (PUCRS) 
Dr. Jair Tauchen (PUCRS) 
Me. João Jung (PUCRS/ISAPE) 
Dra. Teresa Marques (PUCRS) 
 
9. Comitê Científico 
 
Dr. Agemir Bavaresco (PUCRS) 
Me. Bárbara Simões (PUCRS) 
Dra. Clarice Sohngen (PUCRS) 
Dr. Draiton Gonzaga (PUCRS) 
Dr. Evandro Pontel (PUCRS) 
Me. Guilherme Thudium (UFRGS/ISAPE) 
Dr. Helder Gordim (PUCRS) 
Me. Jader Fontenele (PUCRS/UFPI) 
Dr. Jair Tauchen (PUCRS) 
Me. João Jung (PUCRS/ISAPE) 
Dra. Larlecianne Piccolli (UFRGS/ISAPE)  
Dr. Lucas Kerr (UNILA/ISAPE) 
Dr. Nuno Castanheira (PUCRS) 
Dr. Nythamar de Oliveira (PUCRS/CAPES) 
Dra. Polyana Tidre (UNISINOS) 
Dr. Roberto Uebel (ESPM/ISAPE) 
Dra. Teresa Marques (PUCRS) 
 
Arte de capa: Magnus Kenji 
 
Realização: Escola de Humanidades (PUCRS); Programa de Pós-Graduação em Filosofia          
(PUCRS); Curso de Relações Internacionais (PUCRS). 
 
Apoio: Centro de Estudos Europeus e Alemães (CDEA); Instituto Sul Americano de Política             
e Estratégia (ISAPE); Centro Brasileiro de Pesquisa sobre Democracia (CBPD); Editora           
Fundação Fênix. 


