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 A Oficina de Estudos Estratégicos (OEE) procura aproximar Universidade e comunidade, estimulando a 

discussão e produção acerca dos Estudos Estratégicos, mediante seminários temáticos de caráter multidisciplinar. O 

objetivo principal é 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. Além disso, pretende-se: (i) debater tópicos de Estudos Estratégicos com a sociedade através 

de encontros na OEE; (ii) instigar e amparar a produção acadêmica na forma de artigos, TCCs, Dissertações e Teses 

além de sua exposição em eventos da área; (iii) fomentar a autonomia intelectual dos participantes e a formulação de 
conhecimento coletivo, com enfoque multidisciplinar e orientado para os problemas do Brasil; e (iv) auxiliar a 

formação acadêmica, profissional e social dos envolvidos e servir à sociedade através dos conhecimentos adquiridos 

durante a vivência na Universidade. Tal trabalho de extensão justifica-se em sintonia com as publicações do Sistema 

Nacional de Mobilização (SINAMOB) (Decreto n° 6592/2008) e da Estratégia Nacional de Defesa (END) (Decreto 

n° 6703/2008), que 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 Oficina será dividida entre encontros de 

discussão pontual, organizados por assuntos e campos de estudo das Relações Internacionais e dos Estudos 

Estratégicos. A OEE ocorrerá no Clube de Cultura de Porto Alegre, semanalmente durante todo o ano de 2016, 

reunindo participantes interessados em RI, Estudos Estratégicos, Filosofia, História, Ciência Política, o que envolve 

a comunidade em geral, alunos da UFRGS, pessoal do Comando Militar do Sul e demais interessados em áreas 

afins. A divulgação das inscrições da atividade e da agenda é feita através da lista de contatos da atividade, de 

contatos dos parceiros externos, em suas páginas virtuais e nos meios institucionais da UFRGS. Como indicador 

para avaliação dos resultados futuros selecionou-se: (i) realização dos encontros previstos; (ii) adequação das 

produções a um enfoque transdisciplinar; e (iii) resultados práticos aferidos em termos de trabalhos de conclusão de 

disciplina, artigos, TCCs, dissertações e teses. 
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