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ATA DA REUNIÃO DO NEPRI – 25/04/2012. 

 

Aos vinte e cinco 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): Andréa Benetti Carvalho 

de Oliveira; Ariane de Oliveira Saraiva; Caroline Cordeiro Viana e Silva; 

Elcinéia Silva de Castro; Leonardo Mèrcher C. Olimpio de Melo; e Luiz 

Carlos Neduziak, bem como os seguintes ouvintes inscritos nas atividades 

do núcleo: Alexandre Domingues; Daniela Varella Rios; Gislene dos Santos 

de Melo; Juliany Helen das Graças. A reunião foi convocada para tratar dos 

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

projetos dos pesquisadores Ariane de Oliveira Saraiva e Luiz Carlos 

Neduziak. Iniciados os trabalhos, não foram apresentados informes no 

início da reunião. Em seguida, passamos para o segundo ponto da pauta, 

que era a discussão dos seguintes projetos de pesquisa: A cooperação 

descentralizada para o desenvolvimento urbano nas Mercocidades, de 

Ariane de Oliveira Saraiva; e A importância das instituições internacionais 

para o enfrentamento de crises econômicas: o caso da UNASUL e a crise do 

subprime, de Luiz Carlos Neduziak. 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 19 horas e 40 minutos, foi tirada uma dúvida da pesquisadora 

Andréa Benetti Carvalho de Oliveira referente ao tempo de 

desenvolvimento dos projetos aprovados. O professor Alexsandro Eugenio 

Pereira afirmou que é possível apresentar propostas de projetos mais 

curtos, projetos que resultarão em um artigo, bem como é possível 

apresentar projetos maiores, projetos de dois anos. Neste segundo caso os 

projetos devem ter resultados parciais previstos em cronograma. Estes 

projetos maiores podem gerar mais artigos, que representem os objetivos 
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parciais, além do artigo final. Outro informe foi feito pelo Professor. 

Futuramente haverá mudanças no formato da apresentação dos resultados 

parciais. As apresentações serão em formato de seminário, mais extensas e 

a discussão desses resultados mais curta. Constatou-se a necessidade de 

diferenciar a análise e o debate dos projetos da apresentação de resultados 

parciais das pesquisas em andamento. Então terminaremos esta primeira 

rodada de apresentação neste formato, 10 minutos de apresentação e 

debates. A segunda rodada será no novo formato, válido apenas para 

aqueles pesquisadores que apresentarão resultados parciais. A sistemática 

adotada até aqui continuará valendo para a reapresentação dos projetos. Os 

pesquisadores que apresentaram seus projetos na primeira rodada devem 

reapresenta-los reformulados. Mas, se quiserem, podem apresentar alguns 

resultados parciais. Encerrados os informes às 20 horas deu-se por 

concluída a reunião e eu, Caroline Cordeiro Viana e Silva, lavrei a presente 

ata. 

 

Curitiba, 25 de abril de 2012. 


