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 O Minicurso à Distância “Espaço Sideral e Relações Internacionais” visa apresentar os 

fundamentos do Comando do Espaço e suas implicações para o estudo de Segurança Internacional. 

O público-alvo são os estudantes de graduação e pós-graduação das áreas de Relações 

Internacionais, Políticas Públicas, Ciências Sociais, áreas afins e demais interessados, não havendo 

pré-requisitos. O objetivo geral é auxiliar na formação de estudantes de Ensino Superior por meio 

de um curso à distância, fomentando a consciência crítica e multidisciplinar, além de estimular a 

disseminação de debates e de publicações nas áreas relacionadas ao Comando do Espaço e à 

Segurança Internacional. Os objetivos específicos são: (i)  promover  debates  e discussões sobre  

a temática de  Comando do Espaço  e a centralidade dos  programas espaciais para  o planejamento 

estratégico,  defesa  nacional  e  desenvolvimento  econômico  de  inúmeros  países; (ii) promover 

o debate acerca da importância do Comando do Espaço para as Relações Internacionais; (iii)  

demonstrar  a  importância  da formulação de uma estratégia  nacional  do  Brasil  para  o  espaço  

e  a  necessidade  da  infraestrutura  espacial  para  o nosso  desenvolvimento e a independência 

nacional; (iv) comparar o programa espacial do Brasil com o de outros países emergentes, como a  

Índia e a  China, a fim de trazer contribuições potenciais para incrementar o programa brasileiro; 

(v) aprimorar a utilização de ferramentas de Educação a Distância (EAD) para o ensino sobre 

Segurança Internacional. 

A importância da presente ação de extensão reside na relevância tanto da infraestrutura 

espacial para as mais diversas áreas da atividade humana (telecomunicações, Internet, 

georreferenciamento, etc), quanto da centralidade da dimensão espacial para a segurança 

internacional e para a distribuição de poder no sistema internacional, uma vez que o acesso ao 

espaço por meios próprios passou a ser uma condição necessária para garantir a soberania nacional 

no século XXI. Sendo assim, coloca-se como proeminente a sustentação e a defesa do programa 

espacial brasileiro como uma política estratégica do Brasil, não apenas para o desenvolvimento 

econômico do país, mas também para sua própria projeção internacional e a consequente projeção 

de seus valores universalistas de resolução pacífica de conflitos, autodeterminação dos povos e 

combate às desigualdades. Dessa forma, a partir da oferta do minicurso à distância sobre Comando 



do Espaço, os estudantes interessados no tema terão a oportunidade de construir uma base de 

conhecimento significativa sobre o tema. 

O minicurso será dividido em cinco aulas, que serão gravadas em vídeo e disponibilizadas 

através da plataforma de EAD Moodle Institucional da UFRGS. Os vídeos consistirão em aulas 

expositivas e, para cada aula, serão indicadas, previamente, as leituras prioritárias, que serão 

disponibilizadas na biblioteca online do Moodle. Os temas das aulas são: 

 Aula 01 – A Ordem Internacional e a Importância do Espaço Sideral; 

 Aula 02 – As Eras Espaciais e a Institucionalidade Internacional; 

 Aula 03 – As Teorias de Poder Espacial; 

 Aula 04 – O Programa Espacial Chinês em Perspectiva Comparada; 

 Aula 05 – Os Programas Espaciais da Índia e do Brasil; 

 

Para possibilitar uma maior troca entre a comunidade envolvida, serão incentivados fóruns 

de discussão entre os participantes do minicurso, também na plataforma Moodle. O processo 

avaliativo dos participantes em relação ao conteúdo do minicurso será feito por meio questionários, 

a serem respondidos pelo Moodle. Por fim, como material complementar, será disponibilizado um 

guia de estudos aos participantes. 

Por último, assinala-se que o projeto encontra-se em fase final de elaboração. Os roteiros 

das aulas e o guia de estudos estão sendo finalizados e as gravações começarão em breve. A 

previsão de início do minicurso é novembro e a expectativa é de, pelo menos, 100 inscritos. A 

disponibilização e a participação do público-alvo no minicurso são essenciais para consolidação e 

continuação dos esforços no sentido de promover conhecimento e debates através do Ensino a 

Distância nessa área tão sensível e importante que é a Segurança Internacional. 


