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A Oficina de Estudos sobre China e Leste Asiático (OfChiLA) é um espaço de troca 
de experiências, discussão e produção intelectual coletiva sobre temas relacionados 
à região, que se constitui como o polo mais dinâmico da economia e do sistema 
internacional. É realizada desde 2016 como atividade de extensão da UFRGS, em 
parceria com o Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE) e o Instituto 
de Letras da UFRGS; com apoio do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações 
Internacionais (NERINT), do Prédio Centenário da Escola de Engenharia e do 
Comando Militar do Sul (CMS). Os eixos temáticos são a análise das relações 
internacionais da China e do Leste Asiático sob os prismas da política, da economia, 
da segurança e da cultura. Coordenamos atividades de ensino e pesquisa, palestras, 
eventos e publicações, aproximando a comunidade deste tema. O público-alvo é de 
estudantes universitários, funcionários públicos e demais interessados em estudos 
sobre China e Leste Asiático. Os encontros são abertos ao público em geral e com 
entrada gratuita, com duração de quatro (4) horas-aula, debatendo tópicos de 
conjuntura ou temas de pesquisa específicos, divulgados com antecedência. As 
atividades ocorrem durante todo o ano letivo. Devido ao distanciamento social, os 
encontros estão ocorrendo virtualmente, todas as quartas-feiras à noite. Neste ano, a 
atividade contou com uma média de 15 participantes. Neste semestre realizou-se 
palestras com o Prof. Aravind Yelery (Peking University) e encontros com a Red 
Argentina de Profesionales para la Política Exterior (RedAPPE). Será apresentado um 
trabalho no “4º Seminário Pesquisar a China Contemporânea”. Foram publicados 
artigos nos periódicos Conjuntura Austral, Administración Pública y Sociedad (APyS, 
Argentina), Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales (RIES, Argentina) e Energy 
Review (Índia). Em 2021, pretende-se publicar um livro a partir dos produtos do projeto 
de pesquisa vinculados à OfChiLA. 


