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ATA DA REUNIÃO DO NEPRI – 15/08/2012. 

 

Aos quinze dias do mês de agosto 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; Ariane de O. Saraiva; Caroline Cordeiro Viana e Silva; 

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

Leonardo M. C. de Olimpio de Melo; Luiz Carlos R. Neduziak; e Marco Antônio 

Konopacki, bem como os seguintes ouvintes inscritos nas atividades do núcleo: 

Antônio Marcos Gasparin e Luciana Matos dos Santos.  A reunião foi convocada 

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

atividades do segundo semestre. Iniciados os trabalhos, o professor Alexsandro 

lembrou da necessidade de inserir no site do NEPRI os projetos completos dos 

pesquisadores. Solicitou, também, que os papers do Boletim de Conjuntura 

sejam enviados dentro da formatação específica que será disponibilizada no site. 

Como alguns pesquisadores não enviaram seus papers dentro do prazo 

combinado, ficou decidido que o Boletim de Conjuntura será editado e 

finalizado sempre com um número mínimo de papers (cinco). Os pesquisadores 

que não enviarem seus papers dentro do prazo terão seus textos publicados na 

edição seguinte do Boletim. Ficou alterada, também, a periodicidade do 

Boletim, que deixará de ser trimestral e passará a ser semestral. No futuro, será 

possível modificar novamente a periodicidade, caso o Boletim receba um 

volume significativo de papers aprovados para publicação. Em seguida, ficou 

estabelecida a programação das reuniões do segundo semestre de 2012, sendo 

mantida a mesma dinâmica nas reuniões, adotada no primeiro semestre: 

29/08/2012: Apresentação dos projetos de pesquisa da Claudia e do João. 

Envio dos projetos até 22/08/12; 12/09/2012: Apresentação dos projetos de 

pesquisa da Elcinéia e do Luiz. Envio dos projetos até 05/09/12; 10/10/2012: 

Apresentação do projeto de pesquisa da Ariane e dos resultados parciais do 
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Leonardo. Envio dos textos até 03/10/12;  17/10/2012:  Apresentação dos 

resultados parciais da Caroline e do André. Envio dos textos até 10/10/12; 

31/10/2012: Reapresentação dos projetos de pesquisa da Claudia e do João. 

Envio dos projetos até 24/10/12; 07/11/2012: Reapresentação dos projetos de 

pesquisa da Elcinéia e do Luiz. Envio dos projetos até 31/10/12; 21/11/2012: 

Reapresentação do projeto de pesquisa da Ariane e dos resultados parciais do 

Leonardo. Envio dos textos até 14/11/12;  05/12/2012: Reapresentação dos 

resultados parciais da Caroline e do André. Envio dos textos até 28/11/12. Ao 

final, ressaltou-se o propósito das reuniões, que é a discussão dos projetos e 

resultados parciais de pesquisa. Neste segundo semestre, as reuniões do NEPRI 

funcionarão nos moldes de um seminário de pesquisa. Se houver interesse de 

todos os pesquisadores e ouvintes, discussões e debates de conjuntura poderão 

ser realizados em reuniões específicas. Para isso, é necessária uma significativa 

adesão dos presentes, um planejamento prévio e a preparação de todos os 

envolvidos. A tarefa de organização e preparação caberá, principalmente, aos 

pesquisadores e aos ouvintes interessados. Encerrados os trabalhos, às vinte 

horas e trinta minutos, deu-se por concluída a reunião e eu, Caroline Cordeiro 

Viana e Silva, lavrei a presente ata. 

 

Curitiba, 15 de agosto de 2012. 


