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As Relações Internacionais são, por natureza, um ramo interdisciplinar do
conhecimento. O século XXI abre-se destruindo as tradicionais
demarcações das disciplinas, a partir da superação da visão monolítica
da hiperespecialização compartimentalizada do conhecimento. Nesse
contexto, os profissionais das Relações Internacionais precisam pensar
sua atuação para além da linearidade das relações intergovernamentais
(sem que isso signifique ignorá-las). Pensar a complexidade do campo
das Relações Internacionais, assim, exige - além das formas tradicionais
de construção do conhecimento - tratamento especial de forma e
conteúdo. A partir desta demanda foi elaborado o projeto de extensão
''Mate-papo: as Relações Internacionais e o Mundo'', em execução
desde o início de 2012. O projeto é estruturado de forma bastante
objetiva: a forma proposta para os encontros (abertura, acolhimento do
convidado/entrevistado, desenvolvimento da pauta pelos professores
Cristine Zanella e Marc Deitos, abertura para interação com perguntas da
plateia e encerramento) proporciona uma abordagem qualificada pela
pesquisa e estruturação prévia do encontro, sem cercear a interação
voluntária e ativa dos participantes. Os convidados, todos profissionais
qualificados (do meio industrial, acadêmico, comercial, diplomático, de
organizações in ternac ionais ,  governos ou organizações não
governamentais de alcance internacional), são representativos das
diversas orientações profissionais que o estudante do curso poderá
seguir, permitindo-o visualizar as diversas inserções profissionais que a
formação do curso proporciona e, desde os bancos acadêmicos, cria
oportunidades de os mesmos estabelecerem redes de contatos visando
futuras inserções enquanto profissionais. Além de atender a estas
demandas, o projeto "Mate-papo: as Relações Internacionais e o Mundo"
adequa-se à Política Institucional de Extensão do UniRitter, dentro da
modalidade Qualificação Acadêmica, por visar exatamente a qualificação
da formação acadêmica do estudante (efetivo ou potencial) do curso de
Relações Internacionais. Definiu-se como objetivo principal do projeto:
proporcionar um ambiente acolhedor de discussão com profissionais
reconhecidos nas mais variadas áreas de atuação das Relações
Internacionais. Como objetivos específicos delimitaram-se os seguintes:
criar um ambiente institucional de constante interação com os novos
saberes e diferentes formas de apreensão do conteúdo; promover o
diálogo constante dos estudantes com profissionais a partir de relatos



orais de experiências, escorados em trabalhos acadêmicos de
reconhecida qualidade; e, por fim, proporcionar uma formação mais
ampla e diversificada aos alunos do curso de Relações Internacionais.  O
desenvolvimento do "Mate-papo: as Relações Internacionais e o Mundo"
se dá por meio de conversas com feições mais f lexíveis que as
tradicionais palestras, por meio de debates com pautas previamente
organizadas para um bate-papo de forma a propiciar um diálogo crítico a
respeito dos temas levados à debate. O formato dos encontros segue
a p r o x i m a d a m e n t e  a  e s t r u t u r a :  a b e r t u r a ,  a c o l h i m e n t o  d o
convidado/entrevistado, desenvolvimento da pauta pelo(s) professor(es),
abertura para interação com perguntas da plateia e encerramento.
Durante o encontro um chimarrão circula entre professores e o convidado
e outro entre a plateia (os alunos também são convidados a levar seu
chimarrão), contribuindo para um clima acolhedor e interativo, que motiva
a participação no evento. A convocação para os encontros tem sido feita
- além dos canais institucionais do UniRitter - por meio de divulgação em
sala de aula, página do projeto criada na rede Facebook e também por
meio do blog http://projetomatepapo.blogspot.com.br/. Estes instrumentos
da rede mundial de computadores também tem sido responsáveis pela
divulgação do vídeo editado com os melhores momentos das entrevistas
e com textos e outros materiais produzidos para o encontro. Como
resultados parciais pode-se perceber que, tendo em vista que os
convidados e as respectivas áreas de atuação são anunciados
previamente, os professores puderam contextualizar as temáticas do
Mate-papo com as suas aulas, de forma a dar significado sistêmico a
todas as atividades desenvolvidas pelo curso, desde a sala de aula até os
eventos extraclasse. Ademais, ao se apresentar como espaço acolhedor
de profissionais das Relações Internacionais atuando em diversos setores
da sociedade, percebe-se que o projeto tem fomentado a postura
proativa, de vontade de intervenção no mundo, e investigativa, de buscar
explicações para os fenômenos desconhecidos, tanto dos estudantes
quanto dos professores.


