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SELEÇÃO DE MEMBROS PARA O CORPO EDITORIAL 

Os Diretores do Conselho Executivo d’O COSMOPOLÍTICO fazem saber, por meio do            

presente edital, que estão abertas as inscrições para seleção de membros para o Corpo              

Editorial do Periódico Acadêmico do Curso de Relações Internacionais da Universidade           

Federal Fluminense. 

O Cosmopolítico é uma revista acadêmica, sem fins lucrativos, de caráter           

científico-educacional, que tem por objetivo a promoção de estudos e pesquisas na área             

das Relações Internacionais, do Direito Internacional, da Política Internacional, dos          

Estudos Estratégicos, da História das Relações Internacionais, da Geopolítica e de áreas            

afins. Atualmente, o periódico já possui quinze edições publicadas divididas em seis            

volumes, disponíveis para download gratuito. 

O COSMOPOLÍTICO consiste em um periódico acadêmico criado pelos graduandos de           

Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e possui o objetivo de           

consolidar-se como uma publicação científica eletrônica semestral de referência em          

artigos científicos e outros trabalhos que versem sobre variados temas de relevância            

internacional. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º O presente edital tem por objetivo selecionar interessados para compor o Corpo              

Editorial d’O Cosmopolítico – periódico científico, com foco nas edições referentes ao            

7º e 8º volumes do periódico, atuando na perspectiva organizacional, exclusivamente,           

na área de Comunicação. 
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Art. 2º As inscrições estarão abertas do dia 15 de março ao dia 25 de março do presente                  

ano, podendo ser prorrogadas pelo período de uma semana em caso de eventual             

necessidade. 

Art. 3º O processo seletivo se dará em duas etapas. A primeira etapa consiste na               

avaliação de currículo, arte e da carta de intenção. A segunda em uma entrevista online,               

no horário apropriado decido entre o Conselho Executivo e o candidato. 

 

PÚBLICO ALVO 
 
Art. 4º Estão aptos para postular as vagas graduandos do curso de Relações             

Internacionais da UFF que desejem integrar as atividades de editoração e de            

coordenação do periódico, sob orientação da Diretora Consultiva e da Editora-Chefe.  

Art. 5º Buscam-se estudantes com aptidão para elaborar pequenas edições de artes            

voltadas para as redes sociais do periódico, bem como edição básica de textos voltados              

para mídias sociais e domínio das regras de ortografia e gramática. 

Art. 6º Só poderão se candidatar os estudantes regularmente matriculados no curso de             

Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. 

 

VAGAS 
 
Art. 7º No total serão selecionados 10 (dez) candidatos(as), com a possibilidade de             

convocar mais 10 (dez) candidatos(as) aprovados da lista de espera em caso de             

necessidade. 

 

CANDIDATURA 
 
Art. 8º Para a formalização da candidatura, as seguintes informações deverão ser            

enviadas para o endereço eletrônico ocosmopolitico@gmail.com: 

I - Nome completo; 

II - matrícula 

III - E-mail; 
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IV - Carta de Intenções para a atuação no Cosmopolítico, que aborde os seguintes              

pontos: apresentação pessoal, breve histórico acadêmico e motivações para ingressar          

n’O Cosmopolítico. 

A carta deverá ter no máximo uma lauda, ser escrita em fonte Times New Roman,               

tamanho 12, espaçamento 1,5 , parágrafo 1,5 cm; 

V – Uma arte para publicação nas redes sociais que siga os padrões d’O Cosmopolítico. 

VI - Currículo Vitae (ou Lattes). 

Art. 9º A avaliação das candidaturas consistirá na apreciação do Currículo Vitae ou             

Lattes, da carta de intenção e da arte para redes sociais. O não envio de um dos itens                  

acima acarretará na desclassificação do(a) candidato(a). 

Art. 10º Os e-mail devem ser identificados no campo ‘‘Assunto’’ por: “EDITAL N°             

02/2020 - CANDIDATURA’’. 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 
Art. 11º O resultado será divulgado aos inscritos mediante contato eletrônico, sendo            

divulgado em até uma semana após a data final do processo seletivo, e posteriormente,              

publicado nas redes sociais d’O Cosmopolítico. 

 

EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES 
 
Art. 12º As atividades serão realizadas através de reuniões por meios eletrônicos e/ou             

presenciais de acordo com as disponibilidades dos seus membros, não tendo           

obrigatoriedade de produção escrita, apesar de incentivos para o desenvolvimento de           

trabalhos científicos em associação aos grupos de pesquisas e às outras instituições do             

curso de Relações Internacionais da UFF. 

Art. 13º As reuniões e orientações do Corpo Editorial serão marcadas pela Diretora             

Consultiva e/ou pelo Editor-Chefe, sendo realizadas virtualmente e/ou presencialmente,         

a depender da disponibilidade dos selecionados. 

Art. 14º As atividades dos novos integrantes do Corpo Editorial deverão ter a duração              

de, pelo menos, um volume, iniciando-se no mês de abril do presente ano.  
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Art. 15º O trabalho tem caráter voluntário e não há previsão de qualquer tipo de               

remuneração. 

 

CERTIFICAÇÃO 
 
Art. 16º Todos os participantes que efetivamente cumprirem as tarefas designadas,           

receberão certificado de participação no Corpo Editorial das edições subsequentes d’O           

Cosmopolítico emitido pelo Centro Acadêmico Sérgio Vieira de Mello (CASViM). 

 

REVOGAÇÃO DESTE EDITAL 
 
Art. 17º O Cosmopolítico se reserva o direito de revogar e/ou modificar unilateralmente             

o presente edital. 

Art. 18º Ressalta-se que o certame é de responsabilidade exclusiva dos Diretores do             

periódico. 

 
Niterói, 15 de março de 2021. 

 
Rafaela Cândido 

Editora-Chefe 
 

Daniele Thomaselli 
Sub Editora-Chefe 

 
Yasmin Motta 

Editora Científica 
 

Marianna Cavalcante  
Editora Consultiva 

 
Amanda Rockert 

Editora Executiva 
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