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O Programa de Difusão do Conhecimento sobre a China é uma parceria entre o Instituto Confúcio 

na UFRGS e o Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE). O Programa tem como objetivo 

difundir conhecimento e estudos sobre a China entre a academia e a comunidade, através de eventos, cursos 

e publicações. Especificamente, o Programa visa destacar para a comunidade a relevância dos estudos 

internacionais sobre a China para o Brasil. Promover o contato do público brasileiro com temas referentes à 

China em diversos aspectos, incluindo sociedade, cultura, história, economia, relações internacionais e 

estudos estratégicos. Busca-se incentivar a pesquisa acadêmica sobre a China, encorajar a reflexão a 

respeito de temas relevantes para a parceria entre Brasil e China, contribuir para a formação de uma massa 

crítica a respeito da China no Rio Grande do Sul e no Brasil, que auxilie o estabelecimento de relações 

profundas e maduras entre Brasil e China.  

As atividades desenvolvidas dentro do Programa de Difusão do Conhecimento sobre a China 

envolvem a elaboração quinzenal de relatórios acerca da conjuntura das relações internacionais chinesas. 

Estes relatórios vêm sendo disponibilizados ao público através do website do Instituto Sul-Americano de 

Política e Estratégia. Ademais, o Programa tem a perspectiva de longo prazo de construção de uma Revista 

Acadêmica aberta para publicações voltadas ao estudo da China. Além disso, está sendo organizado um 

ciclo de debates presenciais e abertos à comunidade sobre a conjuntura internacional chinesa, com o 

objetivo de formular relatórios de análise. A partir dos relatórios resultantes dos debates presenciais, 

pretende-se organizar uma publicação. Da mesma forma, espera-se que os participantes venham a 

desenvolver estudos sobre China e contribuir para a publicação de artigos, livros e trabalhos de conclusão 

de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. 

A China é um dos países com maior crescimento econômico na atualidade, tendo se tornado a 

segunda economia do mundo e é, cada vez mais, um protagonista das relações internacionais. 

Simultaneamente, o Brasil tem aprofundado as relações com a China em diversas áreas além da economia, 

de modo que os dois países compõem o fórum BRICS juntamente com Rússia, Índia e África do Sul. Pelas 

razões enumeradas constatase de vital importância a difusão do conhecimento acerca de diversos aspectos 

deste grande país asiático, incluindo sua cultura, sociedade, economia, relações internacionais e estudos 

estratégicos. 
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