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DO OBJETO
Art. 1º - O Seminário Discente é uma iniciativa que tem como objetivo promover e

divulgar os trabalhos discentes da Pós-Graduação e da Graduação do IPOL, por

meio de apresentação aberta ao público. Visa estabelecer diálogos e

compartilhamento de vivências entre as diversas pesquisas realizadas pelo corpo

discente do Programa, proporcionando a integração de nossa comunidade bem

como debates e circulação de conhecimento entre discentes, docentes e público

externo.

O Seminário Discente do IPOL (UnB) deverá prezar pela transversalidade

entre as diversas pesquisas e linhas de pesquisa do Instituto de Ciência Política.

Como atividade de extensão universitária, visa incentivar a integração entre a

pós-graduação e a graduação, discentes e docentes, bem como aproximar a

comunidade do PPGCP da comunidade não-acadêmica. Pensando nisso, o

Seminário deverá conter mesas temáticas com discussões transversais de

relevância para a Ciência Política; uma conferência de abertura e outra de

encerramento que estejam conectadas com o tema proposto para o ano.

Para proporcionar a integração com a graduação, além da disponibilidade de

participação dos alunos como público do evento, o edital de abertura do seminário

discente contará com vagas para inscrição de monitores da graduação voltados

para colaboração nas atividades de organização do evento. Os discentes de

graduação poderão inscrever-se para as sessões temáticas quando em co-autoria

com pós-graduando, para artigo; e individualmente ou em co-autoria com outro

granduando, para ensaio.

Cada pós-graduando poderá submeter um artigo seja individual, seja em

coautoria com outro pós-graduando. Para incentivar a produção discente conjunta

entre pós-graduação e graduação, os pós-graduandos somente poderão submeter



um segundo trabalho caso este seja em coautoria com um graduando. Cada

graduando poderá submeter um ensaio, seja individualmente seja em coautoria, só

será possível submeter um segundo trabalho na hipótese de ser um artigo em

coautoria com um pós-graduando.

No intuito de integrar a comunidade acadêmica exterior ao PPGCP, o

seminário discente deverá prever a submissão de trabalhos de pós-graduandos

vinculados a outras programas da Universidade de Brasília, bem como instituições

de ensino superior, públicas ou privadas, todos o país.

Deverá contar também com o envolvimento e colaboração do corpo docente

do Programa por meio de integração via mesas temáticas, conferências e grupos de

trabalho. A programação poderá prever participação de docentes de outros

programas e instituições, contando com o apoio da Coordenação do PPGCP e do

IPOL.

O evento poderá abrigar atividades não previstas acima, conforme interesse

da Comissão Organizadora, tais como minicursos, atividades culturais, dentre

outras. A organização é de competência da Comissão Organizadora considerando

as demandas do PPGCP, o tema definido, relevância para a programação definida e

possibilidade de engajamento dos inscritos. Para as estudantes do PPGCP o

Seminário, além da certificação, assegura a concessão de 2 créditos, se

participante, e de 4 créditos se organizador.

Ao final do Seminário, com objetivo de estimular a participação dos discentes

do programa, cada mesa temática deverá indicar um trabalho para a premiação.

Serão premiados trabalhos conforme edital de avaliação divulgado junto ao

chamamento para participação. Todos os trabalhos apresentados deverão compor

os anais do evento, a ser publicado eletronicamente no sítio do evento e do PPGCP.

Todos os envolvidos receberão certificados ao final do evento.

DA SELEÇÃO
Art. 3º - A seleção da Comissão Organizadora do II Seminário Discente do IPOL

será realizada pelos/as integrantes da Comissão Organizadora do I Seminário

Discente do IPOL.

DO OBJETIVO



Art. 2º - Este edital tem como objetivo selecionar estudantes pós-graduandos do

Instituto de Ciência Política para atuarem como organizadores do II Seminário

Discente do IPOL, a ocorrer, possivelmente no primeiro semestre de 2022.

Art. 3º - A comissão organizadora do evento é composta por:

I. Comitê Executivo: responsável pelo planejamento e coordenação geral do

evento e por gerenciar as atividades necessárias para a sua realização. Será

também responsável pela elaboração da Programação Final do Seminário.

II. Comitê de Divulgação/Comunicação: responsável por convidar membros

externos, divulgar o seminário, preparar as peças de publicização, sítio online

e calendário e diagramar a programação final do evento e os anais do

congresso.

III. Comitê Logística: responsável por organizar operacionalmente o seminário,

seja espaço, equipamentos necessários, organizar as inscrições,

financiamento.

IV. Comitê Acadêmico: formado por discentes de ambas as áreas de

concentração previstas no programa e, preferencialmente, de todas as linhas

de pesquisa. Este comitê é responsável por pensar o tema e objetivo geral de

cada seminário, mesas, conferências, minicursos, etc. que poderão ocorrer

no período do seminário. Também serão responsáveis por avaliar os

trabalhos submetidos, distribuindo-os nas diferentes mesas.

DAS ATIVIDADES
Art. 4º - É de competência da Comissão Organizadora:

a) Pensar o calendário do evento, programação, minicursos, palestras e demais

atividades do evento;

b) Lançar a chamada para seleção das sessões temáticas;

c) Selecionar as sessões temáticas;

d) Lançar a chamada de trabalhos para as sessões temáticas;

e) Coordenar as inscrições no evento;

f) Distribuir os trabalhos enviados para a avaliação nas sessões temáticas;

g) Coordenador com os coordenadores de sessões temáticas os/as docentes

convidados para debater os trabalhos;

h) Definir as palestras e convidar debatedores;



i) Convidar os/as professores/as da Comissão Científica, responsável por

escolher os melhores trabalhos, a serem premiados, do Seminário;

j) Articular junto à coordenação de extensão, coordenação de pós-graduação e

coordenação do instituto a realização do evento, cadastro como atividade de

extensão, cadastro dos participantes e envio de certificados;

k) Lançar a chamada para alunos da graduação que queiram contribuir na

organização do Seminário;

l) Mediar atividades durante o Seminário;

m) Preparar o Edital de Seleção da Comissão Organizadora do III Seminário de

Discentes ao final desta edição;

n) Organizar os anais do II Seminário de Discentes do IPOL.

DAS VAGAS
Art 5º - Estão abertas as vagas para as seguintes coordenações:

a) Comitê Executivo - 3 vagas

b) Comitê de Divulgação Comunicação - 2 vagas

c) Comitê Logística - 3 vagas

d) Comitê Acadêmico - 5 vagas

DOS BENEFÍCIOS ACADÊMICOS
Art. 6º - Os/as discentes da pós-graduação envolvidos na organização do II

Seminário de Discentes receberão créditos pela organização do evento.

DO ENVIO DAS CANDIDATURAS
Art. 7º - As candidaturas devem ser enviadas por meio do formulário até o dia

07/03/2022.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º - Casos omissos podem ser tratados diretamente com a comissão de

seleção.

Brasília, 07 de fevereiro de 2022

https://forms.gle/MhVMrcdwc6tQXNy36

