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O Observatório de Análise de Sistemas Internacionais (OASIS) e o Observatório de Políticas, Execução e 
Resultados da Administração Pública (ÓPERA), revistas de Relações Internacionais e de Governo e Políticas 
Públicas, respectivamente, indexadas e avaliadas por pares acadêmicos, abrem convocatória conjunta 
para receber artigos para suas 40ª (OASIS) e 35ª (ÓPERA) edições, correspondentes aos meses de julho a 
dezembro de 2024, que terão como tema “Fronteiras no Século XXI, uma análise a partir do Estado e do 
Sistema Internacional”. 
 
As fronteiras têm sido decisivas para a criação, fortalecimento, desenvolvimento e evolução dos Estados 
nacionais desde a sua formação. Em alguns casos, eles também definiram o caminho para sua fraqueza, 
declínio e até destruição. Sendo o limite exterior de um Estado, as fronteiras tornam-se um espaço onde 
convergem diferentes níveis de controle estatal com ameaças externas, dinâmicas comerciais, tráfico ilegal, 
problemas sociais, entre outros. As fronteiras, pela sua própria natureza conflituosa, alteram, evoluem, 
transformam e marcam o futuro dos Estados, tanto a partir das políticas públicas no âmbito interno, como 
ao nível da política externa no sistema internacional. 
 



 

 

Assim, este número especial conjunto da OASIS e da ÓPERA tem como objetivo analisar o papel das 
fronteiras para os Estados no século XXI e as implicações em sua relação com seus vizinhos e o sistema 
internacional. 
 
Entre os temas sugeridos para esta edição estão: 
 
Temas para OASIS: 
 
 Geopolítica das fronteiras 
 Fronteiras e política externa 
 Fronteiras e migrações internacionais 
 Conflitos fronteiriços no sistema 

internacional 
 A importância das fronteiras marítimas no 

sistema internacional 
 Mudanças fronteiriças no sistema 

internacional do século XXI 
 Fronteiras e a Corte Internacional de 

Justiça 
 Crime organizado transnacional e 

fronteiras 
 Integração e fronteiras 
 Invasões e fronteiras 

Temas para ÓPERA: 
 

 Desenho, formulação e implementação 
de políticas de fronteira 

 Políticas públicas e fenômenos 
transfronteiriços 

 Políticas públicas de migração e/ou 
retorno 

 Administração pública em territórios 
fronteiriços 

 Fronteiras e políticas de segurança 
pública 

 Políticas públicas binacionais e relações 
de vizinhança 

 Gestão pública e desenvolvimento 
territorial em áreas de fronteira 

 Impacto da migração na administração 
pública 

 Cultura política nas fronteiras 
 Administração pública e convivência 

cidadã em áreas de fronteira 
 

 
EDITORES CONVIDADOS: 
 
Os editores convidados para esta edição especial conjunta da OASIS e da ÓPERA são: 
 
 Marília Souza Pimenta, PhD, Doutora em Relações Internacionais pelo Programa Interinstitucional de 

Pós-Graduação San Tiago Dantas (Universidade Estadual Paulista – Universidade Estadual de 
Campinas – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Pesquisadora visitante no Instituto 
Moynihan de Assuntos Globais, Instituto de Segurança Nacional e Contraterrorismo da Escola 
Maxwell da Universidade de Syracuse. Pesquisadora da Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado – FECAP, do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais da Universidade de São 
Paulo e do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Universidade Estadual Paulista. Suas 
pesquisas se enquadram nas áreas de segurança, defesa, narcotráfico, crime organizado, fronteiras, 
áreas não governadas e integração sul-americana. 



 

 

 Christopher Changwe Nshimbi, PhD, Doutor em Estudos da Ásia-Pacífico pela Ritsumeikan Asia 
Pacific University no Japão. Diretor do Centro de Estudos de Inovação em Governança e Professor 
Associado do Departamento de Ciência Política da Universidade de Pretória, África do Sul. Ele dirige 
a Iniciativa de Cátedras de Pesquisa da África do Sul (SARChI) na Economia Política da Migração na 
Região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). Seus temas de pesquisa são: 
integração regional, migração, fronteiras, economia informal e governança. 

INFORMAÇÕES PARA AUTORES: 
 
 Os artigos devem ser escritos em espanhol, inglês, francês ou português. 
 Os artigos submetidos à apreciação da OASIS e da ÓPERA não podem ter sido publicados 

anteriormente. 
 A extensão dos artigos deve ser de no máximo 9.000 palavras (nove mil) em espaço simples, escritas 

em Word, fonte Arial 12, margens superior e inferior de 2,5 cm; esquerda e direita de 3,0 cm, incluindo 
bibliografia, notas, fotos ou gráficos. 

 As referências devem ser apresentadas no estilo APA. Para mais informações, consulte: 
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines  

 Para mais informações, consulte o documento "Indicações aos autores" no seguinte link: 
OASIS: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/information/authors  
ÓPERA: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/information/authors 

 O autor deve incluir um resumo em inglês, um em espanhol e um no idioma original, caso não seja 
um dos dois mencionados. Este resumo deve mencionar os elementos-chave em no máximo duzentas 
e cinquenta (250) palavras e deve incluir entre quatro (4) e cinco (5) palavras-chave. 

 O autor deve especificar: último título acadêmico obtido e sua área de formação, afiliação institucional 
e e-mail. 

 

DATAS IMPORTANTES: 
 
 
RESUMO: 
 
Os autores interessados em participar devem enviar o título provisório e um resumo de no máximo 250 
palavras através do e-mail da revista em que desejam publicar até 11 de setembro de 2023. 
 
E-mail para OASIS: oasis@uexternado.edu.co  
E-mail para ÓPERA: opera@uexternado.edu.co  
 
ARTIGO FINAL: 
 
O artigo final deve ser submetido por meio da plataforma Open Journal System (OJS) até 13 de novembro 
de 2023. 
 
OJS para OASIS: https://www.uexternado.edu.co/oasis 
OJS para ÓPERA: https://www.uexternado.edu.co/opera  
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RESENHAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
As Revistas OASIS e ÓPERA também receberão resenhas bibliográficas de livros publicados recentemente 
(até dois anos). As resenhas podem ser escritas em espanhol, inglês, francês ou português e devem ter 
aproximadamente 2.000 palavras. O prazo de submissão por meio da plataforma Open Journal System 
(OJS) é 13 de novembro de 2023. 
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