
	 	
	

 
EDITAL 

	

II SIMPÓSIO DIREITAS 
BRASILEIRAS 

BOLSONARO NO PODER 

	
24	a	26	de	março	de	2020	

IFCH/Unicamp	
	

 

 

O II Simpósio Direitas Brasileiras (Bolsonaro no poder) tem como 

objetivo principal reunir e discutir pesquisas empíricas que contribuam para a 

compreensão da chegada ao poder de Jair Bolsonaro e de seu primeiro ano 

de governo. O evento será realizado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2020 
no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de 

Campinas (IFCH-UNICAMP) e conta com apoio do Centro de Estudos 

Marxistas (Cemarx/IFCH). 

Serão organizados Grupos de Trabalho (GTs) a partir dos resumos 

que forem selecionados (ver regras abaixo) tendo em vista sua inserção em 

um ou mais dos seguintes temas: ideologias e intelectuais; mobilizações, 

movimentos sociais e organizações civis; elites, empresários e grupos de 

interesse; Estado, forças armadas e forças repressivas; partidos e eleições; 

políticas públicas; mídias e redes sociais; conservadorismo, valores e 

atitudes políticas. Cada GT será composto por mediadores/as e 

debatedores/as convidados/as, sendo que os trabalhos discutidos serão 

publicados em anais eletrônicos a serem disponibilizados na Biblioteca Digital 

da Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral.  



	 	
	

Além dos GTs, o Simpósio também contará com mesas-

redondas com a intenção de promover reflexões mais amplas tendo em vista 

tópicos que atravessam os temas dos trabalhos a serem apresentados.  

 

 

1. Da Inscrição  
 

1.1 Para se inscrever no evento é necessário enviar para o e-mail 

simposiodireitas@gmail.com até o dia 2 de dezembro de 2019: uma ficha 

de inscrição preenchida no corpo do e-mail (ver modelo abaixo) e o 

resumo do trabalho (em formato PDF) a ser apresentado em anexo sem 

qualquer identificação do/a proponente: 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Nome:  

E-mail:  

Cidade:  

Estado:  

Titulação: 

Instituição de origem: 

Agência de financiamento (se houver): 

 

1.2 O resumo deverá possuir entre 200 e 300 palavras e conter: apresentação 

do problema, hipótese, método/técnicas de pesquisa utilizados, e 

resultados parciais ou finais da pesquisa.  

 

1.3 Os resumos devem estar de acordo com a proposta do Simpósio, 

apresentarem resultados parciais ou completos de pesquisas empíricas 

inéditas e/ou recentes. 

 

1.4 Cada proponente poderá submeter apenas um resumo para a avaliação, 

sendo permitida coautoria;  

 

 



	 	
	

 

1.5 Serão desconsideradas para avaliação as propostas que não estiverem 

de acordo com todos os critérios expostos acima.  

 

 
2. Dos Critérios de Avaliação dos Resumos  
 

2.1 Preferência por pesquisas recentes e/ou inéditas; 

 

2.2 Preferência por pesquisas que sejam resultados parciais ou completos de 

pesquisas financiadas por agências de fomento; 

 

2.3 Preferência por pesquisas que sejam resultados parciais ou completos de 

pesquisas de mestrado ou doutorado.  

 

3. Das Propostas Aprovadas  
 

3.1 Os/as proponentes cujas propostas forem aprovadas receberão um e-

mail de aceite da Comissão Organizadora do II Simpósio Direitas Brasileiras 

no dia 15 de janeiro de 2019.  
 

3.2 A programação completa do II Simpósio Direitas Brasileiras será 

divulgada no site do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp 

em fevereiro de 2020. 

 

3.3 Os trabalhos completos a serem apresentados deverão ser enviados em 

arquivo .docx para o e-mail simposiodireitas@gmail.com até o dia 3 de 
março de 2020 e possuir entre 6 e 8 mil palavras (incluindo a bibliografia). A 

formatação deverá ser fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, e 

as referências bibliográficas utilizadas deverão ser apresentadas ao final do 

texto, listadas em ordem alfabética, obedecendo ao sistema de citação autor-

data como segue: 

 



	 	
	

 

Artigos publicados em periódicos científicos (com um autor) 
Sobrenome, N., DATA. Título do Artigo. Título do Períodico, vol(nº), pp.início-
fim. 

Exemplo: Bécarud, J., 1973. Noblesse et représentation parlementaire : les 
députés nobles de 1871 à 1968. Revue Française de Science Politique, 
23(5), pp.972–993. 

Artigos publicados em periódicos científicos (com mais de um autor) 
Sobrenome, N. & Sobrenome, N., DATA. Título do Artigo. Título do Períodico, 
vol(nº), pp.início-fim. 

Exemplo: Neal, M. & Morgan, J., 2000. The Professionalization of Everyone?: 
A Comparative Study of the Development of the Professions in the United 
Kingdom and Germany. European Sociological Review, 16(1), pp.9–26. 

Artigos publicados em periódicos científicos (com DOI) 
Sobrenome, N. & Sobrenome, N., DATA. Título do Artigo. Título do Períodico, 
vol(nº), pp.início-fim. DOI: número do doi 
Exemplo: Ricci, P. & Zulini, J.P., 2013. Quem ganhou as eleições?: a 
validação dos resultados antes da criação da justiça eleitoral. Revista de 
Sociologia e Política, 21(45), pp.91–105. DOI: 10.1590/S0104-
44782013000100008 

Livros 
Sobrenome, N., DATA. Título do livro Cidade: Editora. 
Exemplo: Carvalho, J.M. de, 1996. A construção da ordem: a elite política 
imperial; Teatro de sombras: a política imperial Rio de Janeiro: Editora 
Relume-Dumará. 
  
Capítulo em coletânea ou livro organizado 
Sobrenome, N., DATA. Título do capítulo. In N. Sobrenome & N. Sobrenome 
(orgs). Titulo do livro ou coletânea. Cidade: Editora, pp. ínicio–fim. 

Exemplo: Weber, M., 1994. Politics as a Vocation. In P. Lassman & R. Speirs, 
eds. Weber: Political Writings. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 
309–369. 

Teses e dissertações 
Sobrenome, N., DATA. Título do trabalho. Tese de Doutorado ou Dissertação 
de Mestrado. Cidade: Nome da Universidade. 

 

Exemplo: Di Martino, M., 2009. A política como profissão: análise da 
circulação parlamentar na Câmara dos Deputados (1946-2007). Tese de 
Doutorado. São Paulo: Universidade de São Paulo. 



	 	
	

 

Comunicação apresentada em congresso 
Sobrenome, N. & Sobrenome, N., DATA. Título da Comunicação. In Nome do 
Congresso. Cidade. 

Exemplo: Veiga, L. & Souza, N.R. de, 2006. PT, mandatário, versus PSDB, 
desafiante: as estratégias de retórica na disputa pela Prefeitura de São Paulo 
em 2004. In 5o Encontro da ABCP. Belo Horizonte. 

Outras fontes 
SIGLA DA FONTE. DATA. Nome do relatório ou do banco de dados utilizado. 
Disponível em: hiperlink. Acesso em: dd.mm.aaaa. 

Exemplo: IMF. 2000. Diversity Annual Report. Disponível em: 
http://www.imf.org/external/np/div/2000/. Acesso em: 16.set.2013. 

Artigos e jornais 
Título da Matéria. DATA. Nome do jornal. Cidade, Dia.Mês. Disponível em: 
hiperlink. Acesso em: dd.mm.aaaa 
Exemplo: La gente reclama más rigor para luchar contra la delincuencia. 
1999. El Clarín. Buenos Aires, 18.Abr. 

Disponível em: http://edant.clarin.com/diario/1999/04/18/e-03801d.htm. 
Acesso em: 15.nov.2013. 

Formato de referências múltiplas no corpo do texto  
(Autor 1 & Autor 2 DATA; Autor DATA) 
Exemplo: (Veiga & Souza 2006; Weber 1994) 

Formato de referências para citações no corpo do texto  
(Autor Data, p.xx) 
Exemplo: (Carvalho 1996, p.23) 

(Autor 1 & Autor 2 DATA, p. xx; Autor DATA, p.xx) 
Exemplo: (Veiga & Souza 2006, p. 44; Weber 1994, p.67) 

 
4. Da Apresentação  
4.1 Cada comunicação não poderá exceder 20 minutos de duração. 

 

 

 


