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A Oficina de Estudos Estratégicos  (OEE) procura aproximar  Universidade  e  comunidade,  objetivando estimular  a 
discussão e produção acerca dos Estudos Estratégicos, mediante seminários temáticos de caráter multidisciplinar. Tem 
como objetivo geral debater temas referentes a Relações Internacionais, Segurança Internacional e Política Externa, 
fomentando a  autonomia intelectual  dos participantes  e  a  sinergia entre  Universidade e sociedade em relação aos  
Estudos Estratégicos. Especificamente, isto inclui: (1) Debater tópicos de Estudos Estratégicos com a sociedade através 
de  encontros  de  orientação  pontual  na  OEE;  (2)  Debater  tópicos  de  Relações  Internacionais  e  Filosofia  com  a 
Universidade e a sociedade através de encontros de orientação pontual nas Oficinas Temáticas (OTs); (3) Instigar e 
amparar a produção acadêmica na forma de artigos, TCCs, Dissertações e Teses além de sua exposição em eventos da 
área; (4) Fomentar a autonomia intelectual dos participantes e a formulação de conhecimento coletivo, com enfoque 
multidisciplinar e orientado para as questões do Brasil; (5) Auxiliar a formação acadêmica, profissional e social dos 
envolvidos  e  externalizar  para  a  sociedade  os  conhecimentos  adquiridos  durante  a  vivência  na  Universidade.  A 
relevância da atividade de relaciona com as publicações do Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB) (Decreto n°  
6592/2008) e da Estratégia Nacional de Defesa (END) (Decreto n° 6703/2008) acrescentam novas demandas ao perfil 
da produção intelectual da área dos Estudos Estratégicos no Brasil. A END emite a base conceitual que relaciona defesa 
com desenvolvimento, o SINAMOB desenha os termos de sua execução prática através da construção de um complexo 
acadêmico-militar-industrial brasileiro. Estes decretos atribuem à sociedade papel na formulação e na sustentação da 
política de defesa brasileira. Há demanda para um tipo de produção acadêmica que relacione os temas do núcleo duro 
da  disciplina  com  abordagens  mais  amplas,  o  que  suscita  o  exercício  da  imaginação  institucional  de  enfoques  
multidisciplinares,  a  construção  de  novos  temas  e  abordagens  para  os  estudos  de  defesa.  Além  disso,  justifica  a 
publicação digital e física dos livros e papers resultantes dos debates possibilitando o acesso a um público mais amplo. 
A atividade será dividida entre encontros de discussão e orientação pontual (Oficina de Estudos Estratégicos) e Oficinas 
Temáticas, divididas por assuntos e campos de estudo das Relações Internacionais e Filosofia. A OEE ocorrerá no Clube 
de Cultura de Porto Alegre, semanalmente durante 2015/1 e quinzenalmente durante 2015/2, quando se iniciará uma 
nova ação de extensão (Curso Tecnologia,  Guerra,  Valores  e  Estado TGVE),  de forma concomitante,  em semanas 
alternadas. As Oficinas Temáticas reúnem participantes interessados em tópicos especializados de interesse público das  
RI e Filosofia. Organizam-se enquanto grupos reunidos em um torno de um tópico, com um participante responsável  
pela  gestão  administrativa  e  dos  encontros.  Os  encontros  presenciais  ocorrerão  em locais  públicos  no  entorno  da 
Faculdade de Ciências Econômicas e contarão com a orientação do coordenador do programa. Cada OT objetiva emular  
a experiência de sinergia entre Ensino, Pesquisa e Extensão estimulada pela Universidade e a publicização dos produtos 
das reflexões da Universidade para a sociedade.
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