I Seminário IDN Jovem
Call for papers
A segurança e a defesa estão intrinsecamente ligadas aos valores da liberdade e do bem-estar. A
preservação destes valores, indissociáveis do modo de vida das sociedades democráticas, deve
encontrar nos jovens o seu garante futuro e o seu principal ativo.
As Universidades, como plataforma geradora de conhecimento e também responsável pela
transmissão de conceitos e práticas de cidadania aos futuros líderes, nas mais diversas áreas de
atividade do País, contam com o Instituto da Defesa Nacional (IDN) como um parceiro ativo para a
consecução desse objetivo.
Desta forma, numa organização conjunta de diversos Núcleos de Estudantes de Ciência Política e de
Relações Internacionais de Universidades Portuguesas, em parceria com o IDN, realizar-se-ão, em
2016, dois seminários “IDN Jovem”, um em Lisboa e outro no Porto. O primeiro, que terá lugar em 10
e 11 de Novembro de 2016, destina-se, designadamente, a estudantes das Universidades da Área
Metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve.
Posteriormente será enviado para as restantes Instituições Universitárias um pedido semelhante para
o Seminário a ter lugar no IDN – Porto.
Em cada universidade, estudantes de licenciatura ou de mestrado a título individual, ou em grupo (não
mais de 5 elementos), são incentivados a elaborar papers a serem submetidos ao IDN até 07 de
Outubro de 2016, sobre um os seguintes temas, consensualizados com os núcleos de estudantes:
•
•
•
•
•
•
•

Ameaças Transnacionais
Política Externa e Defesa Nacional
O Mar como Vetor Estratégico
Segurança Energética e Defesa Nacional
Migrações e Segurança
Informação e Segurança no Ciberespaço
Economia e Defesa Nacional

Os papers serão apreciados por um júri de seleção, tendo em vista a escolha dos trabalhos a serem
apresentados no I Seminário IDN Jovem e, ulteriormente, integrados numa publicação do IDN, sendo
divulgada a decisão até 05 de Novembro de 2016.
Tendo em conta a publicação dos trabalhos selecionados, os papers apresentados deverão seguir,
obrigatoriamente, as seguintes normas:
•
•
•
•

Identificação completa do(s) autor(es) com nome completo, Instituição Universitária, Curso(s)
e ano(s) que frequenta(m);
Ter entre 30.000 a 50.000 caracteres (espaços não incluídos) e serem enviados em formato
Word e PDF;
Serem acompanhados de um resumo em português e de um abstract em inglês (até 1.000
caracteres cada, espaços incluídos);
Serem redigidos de acordo com o sistema de referência bibliográfica de Harvard, disponível
para consulta em http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

No caso de um trabalho de grupo ser selecionado para apresentação, o grupo terá de escolher um
representante para o expor no dia do Seminário.
Não serão apreciados os papers enviados fora do prazo e que não obedeçam às normas referidas.
Os papers deverão ser, obrigatoriamente, enviados para o seguinte endereço eletrónico:
jorge.campos@defesa.pt
Mais informações:
IDN – jorge.campos@defesa.pt
ISCSP/UL (CP) – NCP: pdrlps74@gmail.com
ISCSP/UL (RI) – NERI: neri.iscsp@gmail.com
ISCTE/IUL (CP) – NACP: nacpiscte@gmail.com
UAL (RI): magdaspinto@gmail.com
UÉvora (RI): NERI: neriue@gmail.com
ULusíada (RI) – CEPRI: davideafonso@hotmail.com
UNL (CPRI) – NECPRI: necpri@fcsh.unl.pt

