
FUNDAÇÃO   GETULIO   VARGAS   CENTRO   DE   PESQUISA   E   DOCUMENTAÇÃO   DE  
HISTÓRIA   CONTEMPORÂNEA   DO   BRASIL   PROGRAMA   DE   PÓS-GRADUAÇÃO   EM  

HISTÓRIA,   POLÍTICA   E   BENS   CULTURAIS   

  

IX   JORNADA   DISCENTE   DO   PPHPBC   (FGV   CPDOC)   

  

Este  edital  dispõe  sobre  o  envio  de  propostas  de  trabalho  e  estabelece  os  critérios  do                
processo  seletivo  para  os  Grupos  de  Trabalho  (GTs)  da  IX  Jornada  Discente  do  Programa               
de   Pós-Graduação   em   História,   Política   e   Bens   Culturais   (FGV   CPDOC).  

  

1.   Apresentação  

  

1.1.  A  IX  Jornada  Discente  do  PPHPBC  (FGV/  CPDOC)  ocorrerá  nos  dias  10,  11  e  12  de                  
novembro,  de  modo  remoto  pela  plataforma  Zoom,  em  horário  a  ser  definido  pela  Comissão               
Organizadora.  

1.2. O  evento  receberá  a  inscrição  de  resumos  expandidos,  que  serão  selecionados  para              
apresentações   orais   nos   Grupos   de   Trabalhos   (GTs)   .   

1.3. Os  autores  dos  resumos  aprovados  e  apresentados  nos  GTs  serão  convidados  a              
submeter  o  trabalho  completo  para  publicação  na  Revista  Mosaico,  sujeito  à  avaliação  de              
acordo   com   as     políticas   editoriais    da   revista.   

1.4.  As  inscrições  ocorrerão  por  meio  do  formulário  disponível  em:           
https://cpdoc.fgv.br/pos/jornada-discente-2020/inscricao   

1.5.    O   evento   é   gratuito   para   apresentadores   dos   GTs   e   ouvintes.  

  

2.   Normas   Gerais  

  

2.1. Poderão  apresentar  trabalhos  nos  Grupos  de  Trabalhos  (GTs),  sob  forma  de             
Comunicação  Oral,  graduandos  da  FGV,  pós-graduandos  e  mestres  das  Ciências  Sociais,            
História   e   áreas   correlatas.   

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/mosaico/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/mosaico/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://cpdoc.fgv.br/pos/jornada-discente-2020/inscricao
https://cpdoc.fgv.br/pos/jornada-discente-2020/inscricao


2.2.  A  Jornada  abrirá  espaço  para  discussões  no  campo  da  História,  das  Relações              
Internacionais  e  das  Ciências  Sociais,  com  temas  livres,  porém  concernentes  à  área  de              
concentração   História,   Política   e   Bens   Culturais   e   às   três   linhas   de   pesquisa   do   PPHPBC:   

I:   Instituições   e   política;   

II:   Memória   e   cultura;   

III:Relações   internacionais.   

  

I.  Instituições  e  política:  as  pesquisas  sobre  instituições  e  política  estão  na  raiz  da               
identidade  do  CPDOC  e  marcam  a  produção  de  um  número  expressivo  de  docentes              
vinculados  ao  Programa.  Elas  tomam  como  objeto  de  análise  ações,  práticas  e  percepções              
de  grupos  sociais  e  de  instituições,  fundamentalmente,  mas  também  de  indivíduos.  Os             
estudos  nessa  linha  contribuem  para  uma  melhor  compreensão  dos  processos  de            
construção  institucional  e  de  tomada  de  decisão  na  estrutura  do  poder  público;  exploram  o               
papel  de  lideranças  políticas  e  sociais,  bem  como  suas  múltiplas  e  complexas  interfaces              
com  as  instituições  políticas  mais  amplas;  discutem  as  políticas  públicas  e  seus  reflexos              
sociais  na  construção  da  cidadania,  e  também  conferem  solidez  acadêmica  aos  estudos  de              
biografias   e   trajetórias   pessoais.   

  

II.  Memória  e  cultura: a  história  da  memória  e  o  lugar  central  que  ela  ocupa  em  processos                  
de  constituição  de  identidades  sociais  são  dimensões  centrais  ao  trabalho  desenvolvido  por             
grande  número  de  docentes  do  Programa.  Reúnem-se  nesta  linha  de  pesquisa  os  itinerários              
investigativos  que  abordam  os  conceitos  de  patrimônio,  cultura  (material  e  imaterial),            
tradição  e  representação,  pensados  a  partir  de  diferentes  suportes  e  linguagens.  As             
temáticas  vão  do  pensamento  social  brasileiro  ao  futebol,  dos  museus  ao  cinema  e  à               
televisão,  das  festas  populares  às  comemorações  cívicas,  por  exemplo.  Vale  lembrar  que             
parte  importante  das  pesquisas  desenvolvidas  nesta  linha  se  funda  na  tradição  do  CPDOC              
de  desenvolver  metodologias  para  o  tratamento  de  arquivos  e  a  constituição  de  acervos  de               
história  oral,  sempre  aliadas  à  reflexão  crítica  sobre  os  processos  sociais  de  produção  e               
circulação   das   fontes   históricas.   

  

III.  Relações  internacionais:  esta  linha  de  pesquisa  compreende  uma  série  de  atividades             
de  investigação  e  análise  sobre  as  transformações  da  ordem  internacional,  das  políticas             
externas  dos  Estados  nacionais,  bem  como  da  atuação  internacional  de  atores  não-estatais.             
As  atividades  de  pesquisa  incluem  não  somente  aquelas  que  se  situam  exclusivamente  na              
área  de  Relações  Internacionais,  mas  também  estudos  que  lançam  mão  de  arcabouços             
conceituais  de  outras  áreas  de  conhecimento  –  como  a  história,  a  sociologia,  a  economia  e                
o  direito  -  com  o  objetivo  de  entender  fenômenos  de  história  e  política  internacional.  Temas                
trabalhados  nessa  linha  de  pesquisa  incluem:  transformações  globais  e  potências           



emergentes,  processos  de  integração  regional,  políticas  externas  comparadas,  segurança          
internacional,   e   história   global.   

  

2.3.  Os  GTs  serão  organizados  em  subcategorias  de  acordo  com  seu  enquadramento  em              
cada  uma  das  áreas  relacionadas,  observando  as  particularidades  de  cada  tema  de             
pesquisa.  Os  trabalhos  apresentados  serão  mediados  e  comentados  por  pesquisadores           
convidados.   

2.4.  Os  trabalhos  apresentados  podem  ser  resultados  de  pesquisa  em  andamento  ou             
concluídas,  derivadas  de  teses,  dissertações,  iniciação  científica  e  trabalhos  de  conclusão            
de   curso.  

2.5.  Cada  participante  poderá  se  inscrever  com  apenas  um  trabalho  como  autor  principal,              
mas   caso   haja   outro   trabalho   como   coautor,   poderá   apresentar   até   dois   trabalhos.   

2.6. Em  cada  trabalho  com  coautoria,  o  número  máximo  de  participantes  permitido  é  de  até                
três.  Todos  os  coautores  devem  ser  graduandos  da  FGV,  mestrandos,  mestres  ou             
doutorandos.   

2.7. Para  inscrição  em  coautoria,  os  dados  pessoais  no  formulário  do  evento,  como  nome,               
email,  instituição  e  formação  acadêmica,  devem  ser  apenas  de  um  dos  coautores.  As              
informações   dos   demais   deverão   constar   no   resumo   expandido.   

2.8.  A  possibilidade  de  apresentação  da  Comunicação  Oral  ficará  condicionada  ao  envio  e              
aprovação   do   resumo   expandido.  

2.9.  É  de  responsabilidade  da  Comissão  Organizadora:  a  avaliação  e  aceite  dos  trabalhos              
de  Comunicação  Oral;  a  programação  das  sessões;  a  distribuição  das  comunicações            
aprovadas;  e  os  respectivos  horários  de  apresentações  que  serão  devidamente  divulgados            
no   site   do   evento:     https://cpdoc.fgv.br/pos/jornada-discente-2020   

2.10.  Para  apresentação,  todos  os  autores  do  trabalho  deverão  realizar  a  inscrição  no              
evento   mediante   formulário   online   disponibilizado   no   presente   edital.  

2.11.  Serão  emitidos  certificados  para  os  autores  que  realizarem  a  apresentação  do  trabalho              
durante   as   sessões   dos   GTs   do   evento.   

 

3.   Formato   dos   resumos  

  

3.1.  Os  resumos  expandidos  devem  ser  enviados  em  formato  .doc  ou  .docx  no  formulário  de                
inscrição   do   evento   entre   os   dias   14/08/2020   a   14/09/2020.  

3.2.    Os   resumos   devem   conter:  

https://cpdoc.fgv.br/pos/jornada-discente-2020
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3.3.1.  O  corpo  do  texto  deve  ser  Times  New  Roman  12,  justificado,  Primeira  Linha  e                
espaçamento   de   1,5   linhas.  
3.3.2.     O   nome   do   arquivo   deve   ser   o   nome   completo   do   participante.  

3.3.    O    template    do   resumo   será   feito   no   seguinte   formato:  

a)   Título   da   pesquisa   (centralizado   e   em   negrito);  
b)  Nome  do  autor  (à  direita  e  em  itálico)  com  suas  informações  acadêmicas  em  nota                
de   rodapé;  
c)   Dados   de   demais   autores   (se   houver);   
d)   Resumo:   5   a   10   linhas;  
e)  Introdução:  visão  geral  sobre  a  pesquisa  com  definição  clara  do  objeto  e  dos               
objetivos;  
f)  Metodologia:  síntese  da  metodologia  ou  forma  de  abordagem  da  pesquisa  e  suas              
fontes;   
g)   Desenvolvimento:   discussões   abordadas   a   partir   do   estudo;  
h)  Resultados  esperados  ou  conclusões:  indicar  os  principais  resultados  e           
conclusões   obtidos;  
i)   Referências   bibliográficas.  

  

4.   Análise   e   seleção  

  

4.1.  A  análise  e  a  seleção  dos  resumos  de  trabalhos  inscritos  serão  realizadas  pelos               
coordenadores  da  IX  Jornada  Discente,  que  observarão  os  critérios  de  pertinência  aos             
objetivos  da  Área  temática  indicada  e  a  adequação  às  normas  estabelecidas  neste  edital,              
com   os   seguintes   dados:  

1.   Nome   do   participante:  
2.   Email:   
3.   Instituição:  
4.   Formação   acadêmica:  

a.                Graduando   FGV  
b.                Mestrando  
c.                Mestre  
d.                Doutorando  

5.   Área   Temática:   
6.   Título:   
7.   Palavras-chave   (mínimo   de   3   e   máximo   de   5):  
8.   Resumo   expandido   (mínimo   de   4.500   e   máximo   de   9.000   caracteres):  

4.2. O  documento  deve  conter  o  título  do  trabalho  e  o  nome  do  participante,  mesmo  após  o                  
preenchimento   do   formulário.    Os   caracteres   de   título   e   nome   não   serão   contados .  

4.3.    Os   resumos   aprovados   serão   divulgados   no   dia   05   de   outubro   de   2020.   



5.   Apresentações   orais   e   ouvintes  

 

5.1.  Para  ter  acesso  às  salas  dos  Grupos  de  Trabalho  é  necessária  a  instalação  do                
aplicativo   Zoom.   O   link   para   as   sessões   online   estará   disponível   após   a   divulgação   dos   GTs.  

5.2. Para  receber  os  certificados,  em  cada  sessão  haverá  um  monitor  que  ficará  responsável               
pelo   recolhimento   dos   nomes   completos   escritos   no   chat   das   salas.   

5.3.  Nos  GTs,  cada  trabalho  terá  10  minutos  de  apresentação,  valendo  tanto  para  trabalhos               
com   um   autor   ou   com   coautores.  

5.4.  Para  receber  o  certificado  de  ouvinte,  é  necessário  o  comparecimento  a,  pelo  menos,               
um   GT   ou   mesa   em   dois   dias   do   evento.  

 

6.   Publicação   dos   trabalhos   completos  

  

6.1. Os  autores  de  trabalhos  apresentados  como  comunicação  oral  que  desejem  publicar             
seus  trabalhos  completos  poderão  submeter  o  manuscrito  à  Revista  Mosaico,  periódico            
discente  do  CPDOC,  obedecendo  às  políticas  editoriais  da  revista.  Todos  os  artigos             
recebidos  pela  Revista  Mosaico  serão  submetidos  à  avaliação  por  pareceristas  para            
determinar   a   sua   publicação.  

6.2.  Os  trabalhos  completos  devem  ser  submetidos  de  01  de  dezembro  de  2020  a  01  de                 
março  de  2021,  por  meio  do  portal  da  revista:          
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/mosaico .  O  cadastro  no  sistema  da  revista  e         
posterior  acesso,  por  meio  de  login  e  senha,  são  obrigatórios  para  a  submissão  de               
trabalhos,   bem   como   para   acompanhar   o   processo   editorial   em   curso.  

6.3. As  normas  de  formatação  para  submissão  de  artigos,  bem  como  o  template  para               
submissão   estão   disponíveis   na   página   de     Diretrizes   para   Autores    da   revista.  

6.4.  Os  artigos  aprovados  irão  compor  a  edição  de  número  20  da  Revista  Mosaico,  prevista                
para   publicação   em   julho   de   2021.  

6.5.    Graduandos   somente   poderão   submeter   notas   de   pesquisa.   
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7.   Cronograma   

  

11   de   agosto   de   2020  Abertura   de   inscrições   e   submissão   de   resumos  

11  de  agosto  a  11  de  setembro  de         
2020  

Submissão  online  de  trabalhos  para  apresentar  nos        
GTs  

5   de   outubro   de   2020  Divulgação  dos  trabalhos  aceitos  para      
apresentação   oral  

12   de   outubro   a   10   de   novembro   Inscrição   de   ouvintes  

10   a   12   de   novembro   de   2020  Realização   do   evento  

1  de  dezembro  de  2020  a  1  de         
março   de   2021  

Envio  de  trabalhos  completos  para  publicação  na        
Revista   Mosaico  

  

8.     Para   visão   geral   do   evento   acesse:     https://cpdoc.fgv.br/pos/jornada-discente-2020   

  

9 .  Informações  adicionais  e  esclarecimentos  sobre  casos  omissos  poderão  ser  obtidos            
através   do   endereço   eletrônico:    jornada.cpdoc.fgv@gmail.com   
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