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Pose

O programa de Extensão em Teoria e Sociologia das Relações Internacionais III (PETSRI)

consiste  em um conjunto  de  ações  de  extensão  na  forma  de  cursos  presenciais  e  de  ensino  a

distância que procuram contribuir para relacionar o estudo de teoria de Relações Internacionais com

seus fundamentos estruturais  como Sociologia e  Filosofia,  especialmente Filosofia Política.  Seu

objetivo principal é garantir,  por meio da execução dessas ações, a participação de um público

amplo, de modo lúdico e atrativo, a fim de desenvolver a autonomia intelectual desses participantes.

Especificamente, o programa de extensão procura resgatar vínculos lógicos entre as Relações

Internacionais, em âmbito teórico, e as suas disciplinas estruturais, como a História, a Sociologia, a

Filosofia Política e os Estudos Estratégicos. A História fornece a moldura estrutural a partir da qual

se convalidam ou falseiam os modelos teóricos. A Sociologia fornece a ferramenta para a crítica dos

modelos  existentes  e  para  a  formação  de  uma  teoria  brasileira  de  Relações  Internacionais.  A

Filosofia Política dá as bases para o estudo da soberania e, por meio do estudo das instituições

políticas, realiza o sociometabolismo entre a competição internacional externa e a ordem política

interna. Os Estudos Estratégicos constituem o estudo da guerra e dos mecanismos de competição

militar  que  incentivam  as  transições  tecnológicas  e  acarretam  o  desenvolvimento  econômico.

Ademais,  busca-se  auxiliar  no  desenvolvimento  de  percepções  transdisciplinares  e

multidimensionais nos alunos, relacionando a disciplina de Relações Internacionais com demais

temas das Ciências Humanas e Sociais. Por fim, importa auxiliar na formação de novos docentes

mediante  a  sua  participação  na  forma  de  ministrantes  assistentes  nos  cursos  envolvidos  neste

programa. 

O  público-alvo  do  Programa  é  composto  pela  comunidade  em geral,  pelos  membros  da

comunidade  acadêmica,  discentes  e  docentes  das  Ciências  Sociais,  História,  Filosofia,  Ciência

Política, Relações Internacionais e áreas afins. O programa será composto por ações de extensão na

forma de cursos presenciais de 15 ou mais horas/aula. Os cursos abordarão problemas e objetos

específicos relacionados ao tema central da teoria e da sociologia das Relações Internacionais e

serão ministrados pelo coordenador geral deste programa e por pós-graduandos e graduandos que se

interessem em desenvolver habilidades docentes. O método de ensino será o de aulas expositivas

dialogadas, nas quais se estimulará a participação, a crítica, o debate e os aportes dos participantes a
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qualquer  tempo,  incentivando-se  o  desenvolvimento  da  capacidade  crítica  e  da  autonomia

intelectual dos educandos. Sempre que possível se buscará a utilização de recursos audiovisuais que

facilitem ou complementem a aprendizagem dos participantes. Uma das propostas de curso a ser

oferecida será o curso Game of Thrones e a Filosofia, repetindo a ação realizado em 2013, mas

numa versão mais curta e, se possível, em EAD. Esse curso objetiva promover o debate de temas

complexos da academia, como Filosofia e Política para a comunidade em geral, utilizando-se de

ferramentas lúdicas, nesse caso, a obra de George R.R. Martin, “As Crônicas de Fogo e Gelo” e do

seriado de televisão, “Game of Thrones”.

 Para a avaliação dos resultados do programa de extensão será fundamental a análise dos

relatórios  de  cada  ação  de  extensão  que  comporá  este  programa.  Apesar  de  abordarem temas

específicos,  as  ações  de  extensão  contribuirão  particularmente  para  o  objetivo  principal  deste

programa,  que  é  o  de  relacionar  o  estudo  de  teoria  de  Relações  Internacionais  com  seus

fundamentos mais profundos, colaborando, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento da autonomia

intelectual dos pensantes e para a formação de novos quadros docentes.


