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O Programa de Segurança Internacional e Estudos de Governo abrange amplo leque de 

atividades, utilizando-se de debates, seminários e cursos sobre assuntos relacionados a Segurança 

Internacional e aos Estudos de Governo para promover a discussão entre a Universidade e a 

comunidade, fomentando o debate público sobre formulação de Políticas Públicas. Para realizar 

esse esforço, o Programa leva a cabo quatro projetos simultâneos: (i) o Minicurso à distância de 

Comando do Espaço; (ii) o Minicurso à distância de elaboração de projeto de pesquisa em Relações 

Internacionais; (iii) as Oficinas Temáticas de Segurança Internacional, realizadas no âmbito da 

Oficina de Estudos Estratégicos do Professor José Miguel Martins (13088), na condição de 

coordenador adjunto; e (iv) o II Seminário de Casas de União: Políticas Públicas e Centros Urbanos.  

As razões para o agrupamento de tais atividades em torno desse projeto residem 

fundamentalmente no entendimento de que Políticas de Defesa, Segurança e Política Externa são 

Políticas Públicas. Assim, sua formulação exige um debate público através de um esforço sinérgico 

e mutuamente benéfico entre a Universidade e a comunidade. Parte-se da premissa de que as 

dinâmicas relacionadas ao uso da força nas Relações Internacionais exercem constrangimentos 

estruturais para a ação de Estados e sociedades, especialmente no que tange às relações interestatais. 

Desse modo, a compreensão de tais fenômenos é necessária para a formulação de Políticas Públicas 

ligadas às áreas de Política Externa, Defesa Nacional e Segurança. É necessário não só o fomento à 

pesquisa, ao debate e à produção acadêmica sobre o assunto dentro da Universidade, mas também a 

democratização do conhecimento através da inclusão da sociedade nesse debate. Assim, procura-se 

auxiliar na formação de estudantes de Ensino Superior por meio de eventos e cursos presenciais e à 

distância, fomentando a consciência crítica e multidisciplinar e estimulando a disseminação de 

debates e publicações nas áreas de Segurança Internacional e Estudos de Governo. 

O projeto possui quatro projetos simultâneos subordinados a ele, e dois destes culminam em 

eventos. O projeto das Casas de União é composto de debates entre docentes e discentes no Clube 

de Cultura, com a realização de eventos e palestras sobre Casas de União, culminando no II 

Seminário Casas de União. O principal objetivo dos seminários é apresentar o conceito “Casas de 

União” à sociedade (setor público, privado e terceiro setor). A partir da troca de saberes, busca-se 

aprimorar essa formulação para que se torne possível sua implementação como política pública. O 

projeto do livro de Segurança Internacional promove debates entre docentes e discentes no Clube de 



Cultura, e a realização de eventos e palestras, culminando na publicação do livro de Segurança 

Internacional, que contará com um evento de lançamento. Os outros dois projetos são minicursos 

disponibilizados na modalidade de Ensino à Distância (EAD). Está sendo elaborado um minicurso 

sintetizando os fundamentos da pesquisa sobre Comando do Espaço, explorando a importância da 

dimensão espacial para a segurança internacional, demonstrando a centralidade dos programas 

espaciais para o planejamento estratégico, defesa nacional e desenvolvimento econômico de 

inúmeros países. São analisados aspectos gerais sobre o Comando do Espaço e estudos de caso de 

programas espaciais de determinados países em perspectiva comparada. O minicurso à distância 

sobre metodologia de pesquisa em Relações Internacionais busca auxiliar na formação 

metodológica dos alunos, qualificando-os para a elaboração de projetos de pesquisa e monografias, 

tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação.  

Para a avaliação dos resultados do programa é fundamental a análise do relatório dos 

projetos de extensão que compõem o programa, agregando-se os resultados para uma avaliação do 

programa que os engloba em um todo articulado. 

 


