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As Oficinas Temáticas de Relações Internacionais consistem em um
espaço aberto de debate e socialização para interessados em Relações
Internacionais e áreas relacionadas, buscando compartilhar experiências
conforme o tripé ensino, pesquisa e extensão da UFRGS. Têm por
objetivo facilitar a socialização, a disseminação do debate e a ampliação
do público interessado em Relações Internacionais e áreas afins através
da multidisciplinaridade e a coletivização do conhecimento. Desta forma o
públ ico a lvo é composto por a lunos de graduação,  a lunos de
pós-graduação, funcionários públicos civis e militares e demais
interessados.  A atividade se estrutura sobre os seguintes eixos
temáticos: Relações Internacionais, Política Internacional e Estudos
Estratégicos. A duração estimada de cada encontro é de três (3) horas.
Os temas de cada encontro são divulgados com antecedência. Para os
encontros são utilizados recursos audiovisuais como apresentações em
powerpoint, filmes, textos de discussão elaborados pela coordenação a
partir das ideias e demandas dos próprios participantes, entre outros.
Como parceiros da atividade figuram o ISAPE (Instituto Sul Americano de
Política e Estratégia), o CMS (Comando Militar do Sul) e o Instituto de
Letras da UFRGS. Espera-se com esta atividade, assim como as outras
pregressas supracitadas, a ampliação do leque já existente de equipes de
pesquisa, formação de equipes e de novos eventos. A oficina dá
continuidade à experiência exitosa das Oficinas Temáticas oferecidas em
2015 à 2017 e das Oficinas de Estudos Estratégicos, tradicional atividade
de extensão ministrada desde 2011. Além dessas inspirações, a Oficina
de Estudos sobre China e Leste Asiático, realizada desde 2015, é um
elemento essencial para a criação das Oficinas Temáticas.  Em 2018/1 foi
realizado no primeiro encontro a palestra com o Prof. Dr. Thiago Borne
(UNIVATES) intitulada ?Digitalização, Guerra, Educação e Cultura nas
Relações Internacionais? e no segundo encontro abriu-se a Oficina para
discussão de quatro trabalhos de alunos de graduação e pós-graduação
que seriam apresentados no Seminário de Estudos Estratégicos e no
Seminário Internacional de Estudos Estratégicos Geopolítica e Integração
Regional. Para o primeiro encontro de 2018/2 está programado a
apresentação e debate sobre pesquisa em Relações Internacionais na
América do Sul e a discussão de dois projetos de pesquisa que serão
enviados para seleções de pós-graduação. A agenda do semestre será a
discussão de projetos de pesquisa e de trabalhos enviados a eventos de



diferentes temáticas na área de relações internacionais, de modo a reunir
pesquisadores de temas afins e interessados de toda a comunidade.


