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O programa se refere a um conjunto de ações de extensão na forma de curso presencial e oficina temática que procuram  
relacionar o estudo de Relações Internacionais e de seus fundamentos estruturais com conteúdos de caráter lúdico. 
Como  objetivo  geral  o  programa  procura  relacionar  o  estudo  de  Relações  Internacionais  com  seus  fundamentos 
estruturais, através de conteúdos lúdicos, mediante ações de extensão que apresentem a disciplina para novos alunos e 
que estimulem a autonomia intelectual, criatividade e iniciativa. O programa busca: (i) Resgatar vínculos lógicos entre  
as Relações Internacionais e as suas disciplinas e temáticas estruturais História (instituições), Sociologia (tecnologia),  
Filosofia Política (soberania) e Estudos Estratégicos (guerra); (ii) Desenvolver uma proposta pedagógica que empreste 
um conteúdo lúdico à temas áridos, de forma a aproximar Universidade e sociedade; (iii) Estimular o desenvolvimento 
de autonomia intelectual, criatividade e iniciativa nos participantes, seja por meio da capacitação para ministrar cursos 
ou pela formação de senso crítico e capacidade de realizar associações significativas;  (iv) Contribuir  na formação  
acadêmica  e  profissional  dos  participantes,  bem  como  capacidade  de  expressão  em  publico,  sociabilidade  e 
relacionamento humano. O programa justifica-se inicialmente devido às experiências anteriores (PETSRI I, II e III) que  
utilizaram o cinema, os quadrinhos (Watchmen) e as séries de televisão (Game of Thrones) como forma de aproximar 
conteúdos das Relações Internacionais a seus fundamentos estruturais e a Filosofia. O uso desses recursos de forma 
lúdica  facilita  a  compreensão desses  conteúdos ao  participante.  Importa para  o participante  o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e da imaginação institucional, o exercício da capacidade crítica, e o seu posicionamento como 
sujeito:  artífices  da  própria  realidade,  mediados  por  sua  relação  de  produção  de  conhecimento  e  prática  (ação)  
transformadora. Essa edição do programa propõe a utilização do xadrez como forma de desenvolver capacidades de  
imaginação, criatividade e agilidade. O objetivo desse esforço é auxiliar o aluno e o professor do campo das RI e 
demais  áreas  afins  a  desenvolverem um pensamento  autônomo e  crítico,  capaz  de  fazer  relações  associativas.  O 
programa será composto por ações de extensão na forma de curso presencial de 15 ou mais horas/aula e uma oficina 
temática.  O curso presencial  (Tecnologia,  Guerra,  Valores e Estado) consiste no desenvolvimento de conhecimento 
introdutório aos Estudos Estratégicos, a partir de aulas expositivas dialogadas nas quais se estimulará a participação, a  
crítica, o debate e os aportes dos participantes a qualquer tempo, incentivando-se o desenvolvimento da capacidade 
crítica e da autonomia intelectual dos educandos. O curso será ministrado pelo coordenador geral deste programa e por  
pós-graduandos e graduandos que se interessem em desenvolver habilidades docentes.O certificado de participação será 
concedido aos participantes que cumprirem as exigências de presença e participarem das atividades propostas. O curso 
proposto trata da formação dos Estados na Antiguidade, Mundo Clássico e Idade Média no Oriente e Ocidente, através  
do  estudo  das  transformações  tecnologicas,  societárias  e  institucionais  moldadas  pela  guerra.  A oficina  temática  
(Confraria do Xadrez) consiste em um grupo de diálogo que busca desenvolver técnicas, procedimentos, métodos e 
abordagens que permitam a instrumentalização do xadrez para os objetivos educacionais, de sociabilidade e relações 
humanas propostos.

Descritores
Palavra-Chave 1: Relações Internacionais
Palavra-Chave 2: Sociologia
Palavra-Chave 3: Filosofia
Palavra-Chave 4: Política
Palavra-Chave 5: Xadrez


