
 
 

 
 

III Seminário de Pesquisa da REBRAPAZ 

 “A implementação da Action for Peacekeeping (A4P) em tempos de crise” 

Plataforma Collaborate (IBMR), 21 de outubro de 2020 
 

 

CHAMADA PÚBLICA  
 

RESUMOS DE PESQUISAS PARA APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

 
 
A Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações de Paz (REBRAPAZ) realizará o seu III Seminário de Pesquisa 

no dia 21 de outubro de 2020, no ambiente virtual do Blackboard/Collaborate (via IBMR), e convida os 

interessados a enviar o resumo de suas pesquisas. Os selecionados apresentarão suas pesquisas durante o 

nosso IV Seminário de Pesquisa e, posteriormente, terão seus artigos publicados na Revista do CCOPAB. 

 

1 – TEMA: “A implementação da Action for Peacekeeping (A4P) em tempos de crise” 

Os resumos das pesquisas devem estar alinhados, direta ou indiretamente, com o tema do nosso IV Encontro 

Anual da REBRAPAZ: “A implementação da Action for Peacekeeping (A4P) em tempos de crise”. Para 

contribuir para o avançar da agenda de A4P, terão prioridade as pesquisas que se encaixem em uma das oito 

áreas prioritárias da A4P: (1) primazia das soluções políticas; (2) mulheres, paz e segurança; (3) 

proteção de civis; (4) proteção e salvaguarda de peacekeepers; (5) capacidades e performance; (6) 

paz sustentável; (7) parcerias; e (8) conduta dos peacekeepers. Para outros detalhes sobre a A4P e sua 

implementação, consulte o site da Organização das Nações Unidas.  

 

2 – FORMATAÇÃO E ESTRUTURA  

O texto deverá ser redigido no Microsoft Word, tamanho A4, com fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5 e sem espaçamento entre os parágrafos. Os parágrafos devem ser 

justificados. As margens direita e superior devem ter 2 cm, e as margens esquerda e inferior devem ter 3cm.  



 
 

 
 

As citações devem ser acompanhadas de notas bibliográficas em rodapé. Deve-se evitar o uso de op. cit., 

ibidem e idem nas notas bibliográficas, substituindo-se pelo nome da obra por extenso. 

O resumo deve ter, no máximo, 3 laudas, apresentando necessariamente os seguintes elementos: 

• Título e subtítulo (se houver) em língua portuguesa, espanhol ou inglês; 

• Nome do autor e coautor (se houver); 

• Texto [pode ser dividido em tópicos, se desejar, devendo conter, no mínimo, justificativa, 

metodologia e considerações finais]; 

• Referências [somente as obras efetivamente citadas no texto devem constar das Referências, com 

informações completas]. 

 

3 – SUBMISSÃO 

Os textos deverão ser enviados por email para a Prof Dra Karla Ribeiro (karlapinhelribeiro@gmail.com), com 

o assunto “III Seminário de Pesquisa da REBRAPAZ”. No corpo da mensagem devem constar o título, nome(s) 

do(s) autor(es), telefone e e-mail, bem como a(s) área(s) da A4P em que se encaixa a pesquisa (ver item 1 - 

Tema). 

Prazo final para submissão: 30 de setembro de 2020. 

 

4 – SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

Os organizadores do III Seminário de Pesquisa da REBRAPAZ são responsáveis pela seleção e eventual 

adequação do material enviado. 


