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Ata Reunião 10/10/2012  
Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e doze, as dezoito horas, reuniram-

se, na sala 914 do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal 

do Paraná, os seguintes pesquisadores do NEPRI: André F. Matsuno da Frota;  

Angelo Marcelo Vasco; Ariane de O. Saraiva; Caroline Cordeiro Viana e Silva; 

Claudia Stephan; Elcinéia Silva de Castro; João Paulo Falavinha Marcon; 

Leonardo M. C. Olimpio de Melo. E os ouvintes Antonio Marcos Gasparin; 

Juliany Helen das Graças; Sergio Roberto Serafim Tramujas; e Yara Marina 

Martins Almeida. A reunião começou com os informes. Após os informes, 

deliberou-se sobre o Boletim de Conjuntura e foram tomadas as seguintes 

decisões: 1) Ficou estabelecer uma semana para entrega, uma no primeiro 

semestre; outra no segundo; 2) No site deixar apenas um link para as normas, 

não deixar expandindo; 3) Boletins de conjuntura – Divulgar na UFPR e 

também em outros cursos de RI. Para isso precisamos pensar em um conselho 

editorial (que emite pareceres sobre os papers enviados) e uma comissão 

editorial (que formatará e colocará nas normas). Cada paper precisa de dois 

pareceres favoráveis para a publicação. Isso gerará bastante trabalho. Mesmo 

que a divulgação seja apenas entre os contatos do grupo, isto gerará uma 

demanda; 4) agendar uma reunião específica sobre esse tema com a 

participação dos interessados. Em seguida, passou-se à apresentação e 

discussão dos projetos de pesquisa da Elcineia, intitulado A contribuição da 

Liga Árabe com a Convenção para Supressão do Terrorismo de 1998 para a 

diminuição da incidência do terrorismo na Arábia Saudita nos anos de 2008 e 

2009, e da Ariane, que abordará o papel e as dimensões conceituais da 

cooperação descentralizada Sul-Sul no Estado brasileiro. No término da 

reunião, estabeleceu-se que a dinâmica será diferente, onde os três 

pesquisadores apresentarão em sequencia, cada um com 20 a 25 minutos, e 

depois abre para considerações. Encerrados os debates, às vinte e uma horas, 

deu-se por concluída a reunião e eu, Caroline Cordeiro Viana e Silva, lavrei a 

presente ata. 

Curitiba, 10 de outubro de 2012. 


