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Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 

(Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais): Alexandro Eugênio Pereira; 

André F. Matsuno da Frota; Caroline Cordeiro Viana e Silva; Cláudia Stefan; 

João Paulo Falavinha Marcon, Leonardo M. C. de Olimpio de Melo e Luiz 

Carlos R. Neduziak bem como os seguintes ouvintes inscritos nas atividades 

do núcleo: Gislene dos Santos de Melo; Juliany Helen das Graças; Luciana 

Matos dos Santos e Laura Sloboda Lopes dos Santos. A reunião foi convocada 

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

discussão dos projetos dos pesquisadores Claudia Stephan e João Paulo 

Falavinha Marcon. Iniciados os trabalhos, foi informado que o pesquisador Luiz 

Carlos R. Neduziak não apresentará seu projeto neste semestre, não sairá do 

grupo de pesquisa, se compromete com a produção de papers para os 

boletins, mas não apresentará o projeto e retorna suas apresentações no 

semestre que vem. Em seguida, passamos para o segundo ponto da pauta, 

que era a discussão dos seguintes projetos de pesquisa: A UNRWA como 

agente de perpetuação da questão dos refugiados palestinos: verdade ou 

mito?, de Claudia Stephan; e Política Externa Brasileira para África do Sul: do 

governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao início do governo da 

Presidenta Dilma Rousseff (2003-2012), de João Paulo Falavinha Marcon. 

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, 29 de agosto de 2012. 

 


