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ATA DA REUNIÃO DO NEPRI – 11/04/2012   

 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e doze, às 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): André Francisco 

Matsuno da Frota; Andréa Benetti Carvalho de Oliveira; Ariane de Oliveira 

Saraiva; Caroline Cordeiro Viana e Silva; Claudia Stephan; Elcinéia Silva de 

Castro; George Wilson dos Santos Sturaro; Leonardo Mèrcher C. Olimpio 

de Melo; e Marco Antônio Konopacki, bem como os seguintes ouvintes 

inscritos nas atividades do núcleo: Alexandre Domingues; Gislene dos 

Santos de Melo; Juliany Helen das Graças; e Luciana de Matos. A reunião 

foi convocada para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Horário das 

reuniões e divulgação de informações no site do NEPRI; 2) apresentação e 

discussão dos projetos dos pesquisadores Elcinéia Silva de Castro e George 

Wilson dos Santos Sturaro. Iniciados os trabalhos, o primeiro assunto 

tratado diz respeito aos horários das reuniões. Após consulta realizada na 

lista do NEPRI, optou-se pela manutenção do horário das reuniões para às 

18h, devido à impossibilidade de participação de alguns pesquisadores. O 

segundo assunto diz respeito ao site do NEPRI, que já está disponível: 

www.nepri.ufpr.br. O site está, ainda, em construção. Sobre o site, o 

professor Alexsandro levantou duas questões, submetendo-as à deliberação: 

1ª) se devemos disponibilizar o conteúdo completo das discussões 

estabelecidas nas reuniões do NEPRI; 2ª) se devemos disponibilizar os 

projetos de pesquisa em PDF. Após discussões a respeito desses dois 

assuntos, deliberou-se o seguinte: uma versão completa das atas será 

divulgada na lista do NEPRI (nepri@googlegroups.com) e uma versão 

compilada será colocada no site; quanto aos projetos, todos se 

manifestaram favoráveis à divulgação dos projetos em PDF. A Andréa 

sugeriu que sejam disponibilizados os e-mails dos pesquisadores e seja 
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acrescentado um link para os currículos lattes. Por fim, todos se 

manifestaram favoráveis à criação de uma página do NEPRI no Facebook 

para divulgação das atividades do núcleo de pesquisa. A Caroline ficou 

encarregada de criar a página, sendo moderadores a Caroline, o Alexsandro 

e a Andréa. A Andréa sugeriu, também, a criação do grupo no 

Academia.edu, que será planejada em breve. Em seguida, passamos para o 

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

pesquisa: A efetividade da convenção árabe para supressão do 

terrorismo de 1998 na Arábia Saudita e Egito, de Elcinéia Silva de 

Castro; e O Mercosul e a consolidação da democracia: Um balanço 

de duas décadas, de George Wilson dos Santos Sturaro, Edson José 

Neves Júnior e André Francisco Matsuno da Frota. Seguimos a sistemática 

adotada na última reunião, a saber: 10 minutos para apresentação do 

projeto, depois seguem os comentários dos colegas e, por fim, os 

comentários do Prof. Alexsandro. Terminados os debates, às 20 horas, deu-

se por encerrada a reunião e eu, Caroline Cordeiro Viana e Silva, lavrei a 

presente ata.  

 

Curitiba, 11 de abril de 2012. 


