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A Oficina Temática de Política Externa Brasileira é um projeto de extensão inserido no
programa de extensão da Oficina de Estudos Estratégicos IV (registro nº 25341). Consiste em
debates entre docentes e discentes no Clube de Cultura de Porto Alegre e realização de eventos e
palestras sobre as produções nas disciplinas de Política Externa Brasileira II (ECO 02048), tendo
como resultado a publicação de um livro.
O objetivo geral do projeto é debater temas referentes à Política Externa Brasileira,
especialmente do período compreendido entre 1930 e 1988, promovendo oportunidade de
publicação para alunos de graduação, e produzindo sinergia entre a comunidade e a universidade.
Os objetivos específicos da atividade são: (i) promover o debate de tópicos de Política Externa
Brasileira (PEB) com a sociedade, através de encontros temáticos na Oficina de Estudos
Estratégicos e pela publicação dos resultados em formato de livro digital e impresso; (ii) a partir de
trabalhos desenvolvidos na disciplina de Política Externa Brasileira II/2013, elaborar e publicar um
livro contendo um compilado de artigos sobre diversas temáticas de PEB, com ênfase no período de
1930-1988; (iii) auxiliar na formação acadêmica, profissional e social dos envolvidos ao possibilitar
publicação e inserção profissional, externalizando para a sociedade os conhecimentos adquiridos
durante a vivência na Universidade.
As Oficinas Temáticas em PEB são resultado da experiência com a Oficina de Estudos
Estratégicos (OEE), que este ano chega a sua 4ª edição. Desse modo, ao mesmo tempo em que se
converte a OEE em programa de extensão, desdobramos o seu conteúdo em projetos específicos,
visando a aprofundar a sinergia entre ensino, pesquisa e extensão. As oficinas temáticas, do mesmo
modo que a OEE, envolvem a aproximação sinérgica entre a Universidade e a comunidade, onde a
primeira vai ao encontro da segunda, estendendo o debate acadêmico acerca de temáticas das
Relações Internacionais e de PEB à sociedade. A publicação e divulgação dos debates
desenvolvidos no projeto é de fundamental importância, uma vez que constitui parte essencial da
tentativa da universidade em unir suas três esferas de atuação – Ensino, Pesquisa e Extensão. Assim,
a Extensão é o local onde os esforços se concentram e os benefícios são adquiridos: o auxílio na
formação acadêmica, profissional e social dos envolvidos ao possibilitar publicação e inserção
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profissional; além da externalização para a sociedade dos conhecimentos adquiridos durante a
vivência na Universidade. Assim, a atividade não se encerra com o fim do prazo registrado junto à
PROREXT, mas prolonga-se através das publicações, materializando a sinergia entre a sociedade e
a Universidade.
A metodologia da atividade consiste em discussões acerca de temáticas propostas, com
posterior publicação dos resultados destes debates. Os encontros serão realizados no Clube de
Cultura, no Bairro Bom Fim. A OEE já conta com um público consolidado de docentes, discentes
de graduação e pós-graduação, assim como interessados da comunidade em geral. Objetiva-se a
publicação de livro na temática de Política Externa Brasileira. A publicação física desse livro será
buscada através de fomento junto à UFRGS; as cópias serão distribuídas entre os autores, Biblioteca
Nacional, Instituições de Ensino Superior com cursos de Relações Internacionais, Estudos
Estratégicos e áreas afins, e em eventos da área. Ao mesmo tempo, serão disponibilizados online, de
forma a atingir um público ainda mais amplo através de uma publicação gratuita, de fácil acesso e
de vasto alcance. O lançamento do livro está previsto para o primeiro semestre de 2015.
Os indicadores para avaliação dos resultados da atividade, estabelecidos anteriormente, são:
(i)Nível de familiarização dos participantes com os temas relacionados a Política Externa Brasileia
e Relações Internacionais. (ii) Adequação das produções a um enfoque transdisciplinar e
multidimensional das Relações Internacionais (iii) Aproximação do participante com o ciclo de
produção acadêmica. (iv) Publicação do livro proposto. (v) Alcance da atividade ao público-alvo
pretendido.

