XVIIIFORTE > Chamada de artigos
“Ausência de guerras significa paz?
Estratégias de segurança internacional em uma
nova ordem geopolítica mundial”
A Fundação Konrad Adenauer no Brasil (KAS), em parceria com o Centro Brasileiro de
Relações Internacionais (CEBRI) e a Delegação da União Europeia no Brasil (EUDEL),
tem o prazer de convidar para a submissão de artigos originais para a publicação
Policy Papers – Forte de Copacabana International Security. Esta publicação anual
tem o objetivo de oferecer aos leitores estratégias e análises da área de segurança
internacional que sejam de interesse comum à Europa e à América Latina.
Este ano, os temas centrais serão:

1. Ausência de guerras significa paz? Estratégias de segurança internacional
em uma nova ordem geopolítica mundial
2. O nexo civil-militar: gestão global do risco e o papel das
Forças Armadas
3. Superando a insegurança: multilateralismo e o papel das
alianças transnacionais de segurança
4. Mudando o jogo: respostas cibernéticas a situações de crise
Requisitos:
Aceitaremos inscrições de especialistas e tomadores de decisão da área de segurança internacional,
com qualificação acadêmica mínima de nível mestrado concluído.
O Resumo (Abstract) será recebido nos idiomas português ou inglês, com um máximo de 300
palavras de texto, e 3 linhas adicionais contendo um CV resumido, até o dia 09 de maio de 2021.
Textos em coautoria serão permitidos, desde que cumpridas todas as exigências.
Os pré-aprovados na fase de seleção de Resumos (Abstracts) serão informados até o dia 19 de
maio de 2021. Em seguida, estes deverão enviar seus artigos completos (entre 6 e 10 páginas
Times New Roman 12, espaçamento 1,5 cm e todas as referências ABNT inclusas) até o dia
06 de junho para a seleção final.
Os organizadores se reservam o direito de não publicarem todos os artigos recebidos. A obra será
bilíngue: português e inglês. Cada artigo publicado receberá honorários de R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais para autores brasileiros) ou US$ 500.00 (quinhentos dólares americanos para o
caso de autor estrangeiro).

Participe! Envie seu resumo para o E-mail:

kasbrasil@kas.de
Prazo: 09 de maio!

