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ATA DA REUNIÃO DO NEPRI – 04/07/2012. 

 

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e doze, às dezoito horas e quinze 

minutos, reuniram-se na sala 914 do Departamento de Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Paraná, os seguintes pesquisadores do NEPRI (Núcleo 

de Pesquisa em Relações Internacionais): Alexsandro Eugenio Pereira; André F. 

Matsuno da Frota; Andréa Benetti Carvalho de Oliveira, Ariane de O. Saraiva; 

Caroline Cordeiro Viana e Silva; Elcinéia Silva de Castro; João Paulo Falavinha 

Marcon e Leonardo M. C. de Olimpio de Melo; bem como os seguintes ouvintes 

inscritos nas atividades do núcleo: Antônio Marcos Gasparin, Danielle Varella 

Rios, Gislene dos Santos de Melo e Luciana Matos dos Santos.  A reunião foi 

convocada para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Informes; 2) 

apresentação e discussão dos projetos dos pesquisadores de André F. Matsuno 

da Frota e de Leonardo M. C. de Olimpio de Melo. Iniciados os trabalhos, foi 

informado que esta é a última reunião do semestre, depois nos encontraremos 

na segunda semana de agosto, com a reunião de planejamento do segundo 

semestre. A próxima reunião será convocada por email, provavelmente na 

quarta-feira da segunda semana de agosto. Os papers do Boletim de conjuntura 

podem ser encaminhados até 11/07 e todos os pesquisadores do NEPRI devem 

encaminhar os projetos para anexar ao site. Em seguida, passamos para o 

segundo ponto da pauta, que era a discussão dos seguintes projetos de pesquisa: 

A Agenda do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 

André F. da Frota; e Cidades Globais, Organizações e Paradiplomacia 

Cultural: a atuação de Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo na 

dimensão cultural de 2004 até 2011, de Leonardo M. C. Olimpio de Melo. 

Seguimos a seguinte sistemática: 10 minutos para apresentação do projeto, 

depois seguem os comentários dos colegas e, por fim, os comentários do Prof. 

Alexsandro. Encerrados os debates, às vinte horas, deu-se por concluída a 

reunião e eu, Caroline Cordeiro Viana e Silva, lavrei a presente ata. 

 

Curitiba, 04 de julho de 2012. 


