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SELEÇÃO DE MEMBROS PARA O CORPO EDITORIAL 

Os Diretores do Editorial 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 onze edições publicadas divididas em quatro 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 anual 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 da Revista O COSMOPOLÍTICO – periódico científico, com foco nas edições  
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referentes ao 5º volume da Revista, atuando na perspectiva organizacional, nas áreas de 

administração, de redação e de comunicação. 

Art. 2º As inscrições estarão abertas do dia 9 de abril ao dia 20 de abril do presente ano, 

podendo ser prorrogadas pelo período de uma semana em caso de eventual necessidade. 

 

PÚBLICO ALVO 

Art. 3º 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 do Conselho Executivo.  

Art. 4º Buscam-se estudantes com aptidão para realizar correções técnico-gramaticais, 

bem como edição básica de textos e conhecimento das atuais disposições da ABNT, no 

que se aplica a edição de trabalhos acadêmicos voltados para a publicação em periódicos. 

Art. 5º Só poderão se candidatar os estudantes regularmente matriculados no curso de 

relações internacionais da Universidade Federal Fluminense. 

 

VAGAS 

Art. 6º No total serão selecionados 10 (dez) candidatos(as), com a possibilidade de 

convocar mais 10 candidatos(as) da lista de espera em caso de necessidade. 

 

CANDIDATURA 

Art.7º 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; 

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; 
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V – Área de interesse do candidato no periódico em ordem hierárquica: 

a) Administrativa: responsável pela diagramação, pelo financeiro, pela captação de 

recursos e parcerias para divulgação da revista e para consolidação da publicação 

impressa. 

b) Comunicação: responsável pela recepção de artigos e publicações nas mídias sócias. 

c) Redação: responsável pela revisão de artigos em normas formais de publicação, 

desenvolvimento de colunas e do material criativo que será publicado na Revista. 

VI - Currículo Vitae (ou Lattes). 

Art. 8º A avaliação das candidaturas consistirá na apreciação do Currículo Lattes e da 

Carta de Intenções. 

Art. 9º Os e-mail devem ser identificados no campo ‘‘Assunto’’ por: “EDITAL N° 

01/2019 - CANDIDATURA’’. 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Art. 10º O resultado será divulgado aos inscritos mediante contato eletrônico, a partir do 

dia 23 de abril, e posteriormente, publicados nas mídias virtuais d’O Cosmopolítico. 

 

EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES 

Art. 11º 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. 12º Haverá indicação de prazos pela Diretoria Científica e/ou pela Editora-Chefe 

para os fins de acompanhamento e desenvolvimento dos trabalhos. 

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

Científica e/ou pela Editora-Chefe, sendo realizadas virtualmente e/ou presencialmente, 

a depender da disponibilidade dos selecionados. 
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Art. 14º As atividades dos novos integrantes do Corpo Editorial terão a duração de um 

volume, iniciando-se no mês de abril de 2019 e com previsão de término no mês de abril 

de 2020, podendo esse período ser prorrogado por tempo indeterminado por motivos de 

caso fortuito ou força maior. 

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 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, 9 de abril de 2019. 
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