
Convite para publicação de artigos de pesquisa

Revista CEERI Global

Número 1:

Redefinições do sistema internacional em tempos da pandemia

Análise de questões estratégicas globais dois anos após o primeiro caso de Covid-19.

● Sobre a Revista CEERI Global

A revista CEERI Global, propõe desde suas bases fundamentais, promover a investigação

científica e divulgar os conhecimentos relacionados com as diferentes áreas de estudo da

disciplina das Relações Internacionais e ciências afins, bem como a ligação entre esses

saberes e a prática profissional. Para isso, será promovido um formato inovador que

incorpore informações digitalizadas, por meio do uso de ferramentas de informática e

novas formas de publicidade. Os objetivos são os seguintes:

1. Publicar e divulgar artigos académicos originais, ensaios, resenhas de livros,

entrevistas, atualizações de tópicos e pesquisas em andamento ou concluídas.

2. Formar uma comunidade epistêmica de Relações Internacionais com acesso aberto

e participativo.

3. Promover a divulgação de pesquisas e estudos acadêmicos realizados por uma

ampla gama de participantes, incluindo estudantes, acadêmicos e profissionais.

4. Estimular o vínculo entre especialistas, estudantes e profissionais da área das

Relações Internacionais.

Frequência de publicação

A revista CEERI Global é publicada duas vezes por ano, ao final de cada semestre.

Política de acesso aberto



Esta revista oferece acesso libre e imediato ao seu conteúdo de acordo com o princípio de

fazer disponível sem custo a pesquisa ao publico procurando uma maior troca global de

conhecimentos.

Política de preservação

Os materiais publicados nesta revista são depositados no repositório do CEERI. Os

backups automáticos e cópias remotas, ajustes de formato, verificações de integridade e

outras atividades necessárias para garantir a preservação digital são realizadas por meio do

repositório.

Seções da revista:

● Editorial

Trata-se de uma redação introdutória do Comité Editorial da revista sobre os temas mais

relevantes em matéria internacional ao longo do semestre.

● Investigações

Esta seção é composta por artigos apresentados por acadêmicos de Relações

Internacionais. Os artigos passam por um processo de avaliação duplo-cego por referentes

da área disciplinar das Relações Internacionais.

● Comentários (2)

Resenhas de livros sobre qualquer aspecto das Relações Internacionais.

● Reflexões

Pequenos ensaios (não mais de 10 páginas) de convidados honorários que abordam

questões internacionais atuais.

● Pesquisas internas

Esta seção corresponde a pesquisas realizadas pelas diferentes áreas temáticas de estudo

do CEERI, atualmente: Gênero e Meio Ambiente. Será aceita uma investigação por área,

obedecendo aos critérios da revista.

● Segmento Multimídia



Consiste em duas entrevistas realizadas com diferentes referencias do meio acadêmico e

profissional da Argentina e do mundo. Serão publicadas em formato virtual.

Política Editorial

A revista CEERI Global é uma publicação semestral do Centro de Estudos Estratégicos de

Relações Internacionais. Publica artigos acadêmicos previamente submetidos a arbitragem

externa e cega para atingir um nível de eficiência. Os artigos se referem a uma ampla gama

de questões relacionadas à segurança, meio ambiente, economia, direito, política, entre

outros. Estes são avaliados de acordo com sua originalidade, a contribuição que dão ao

campo das Relações Internacionais e sua consistência teórica e empírica. São consideradas

as contribuições que podem ser feitas a partir de perspectivas disciplinares distintas das

Relações Internacionais, uma vez que se entende que o processo de transformação que o

mundo está passando requer uma perspectiva transdisciplinar e criativa.

Da mesma forma, são publicadas as pesquisas realizadas pelas áreas específicas de estudos

do CEERI que o Comitê Editorial considere relevantes.

Finalmente, as reflexões escritas pelos convidados honorários que o Comitê Editorial

reunirá especialmente para cada número.

Nossa revista é dirigida a todos os públicos interessados nas principais áreas das Relações

Internacionais.

● Escopo da Convocatória

O primeiro caso da doença causada pelo vírus SARS.CoV-2 foi registrado em dezembro de

2019, na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei na República Popular da China.

Dois anos depois desse episódio, os efeitos da crise de saúde da Covid-19, ainda não

quantificável, preveem um futuro complexo. Refletir com sustento e prudência sobre as

consequências da pandemia no cenário internacional é um desafio para as diferentes áreas

do estudo das Ciências Sociais.

Embora a incerteza não seja uma característica nova no campo das Relações

Internacionais, é uma realidade que a Covid-19 destacou esta categoria como um traço

distintivo pela baixa previsibilidade das suas consequências. Assim, a pesquisa por



respostas a partir de análises prospectivas se tornaram nas principais fontes de

compreensão da ordem global atravessada pela pandemia.

Desta forma, é convidado a apresentar trabalhos relacionados com:

● Mudanças no sistema mundial, o sistema multilateral de Estados e o ordem global.

● Cooperação internacional e desenvolvimento.

● Paz e segurança na esfera internacional.

● Efeitos da pandemia na economia e no comercio internacional.

● Panorama da pandemia na América Latina e Caribe.

● O papel da Europa na pandemia e impactos no sistema de integração europeu.

● Refugiados e migrantes no contexto da pandemia.

● A saúde como questão transversal nos principais debates do sistema internacional.

● Relação entre meio ambiente e pandemia.

● Poder e hegemonia na ordem global: Estados Unidos e China.

● Teorias das Relações Internacionais.

3. Formato para submissão de propostas de artigos de pesquisa

Para submeter um artigo ao processo editorial da Revista CEERI Global, é necessário

enviar uma proposta do artigo com as seguintes características:

● O texto deve ser original e inédito.

● O texto deve obedecer aos critérios editoriais da revista.

● O texto será entregue em arquivo eletrônico no formato padrão do programa

Microsoft Word (.doc ou .docx). Este documento não deve conter dados pessoais do

autor.

● Tamanho da folha: A4

● Fonte: Calibri, em 12 pontos.

● Espaçamento entre linhas: 1,5

● Extensão máxima da proposta: 1000 palavras (excluindo bibliografia)

● O texto deve conter uma proposta de marco teórico conceitual e/ou metodológico.

● Idioma: espanhol, português ou inglês.

● Referências bibliográficas.



Junto com a proposta, as seguintes informações devem ser anexadas em um arquivo

separado:

● Título do artigo

● Nome completo do autor principal e coautores.

● Grau acadêmico

● Instituição de afiliação de cada um.

● Número de telefone, incluindo código do país e código de área local.

● Correio eletrônico.

4. Recebimento de propostas

Todas as propostas devem ser enviadas por e-mail para o seguinte endereço:

academico@ceeriglobal.org o mais tardar em 10 de dezembro de 2021.

A Equipe Editorial da revista CEERI Global pode rejeitar um trabalho que não atenda aos

requisitos acima mencionados. Resumos recebidos fora da data estabelecida nesta

convocatória não serão considerados.

Datas Importantes:

Apresentação de propostas: até 12/10/2021

Comunicação das propostas aceitas: de 13/12/2021 até 17/12/2021

Envio de trabalhos completos: até 14/01/2022.

mailto:academico@ceeriglobal.org

