EDITAL PARA GRUPO DE ESTUDOS
DE TEORIAS DE RI
Este documento torna pública a chamada para os membros do Grupo de Estudos
de Teorias de Relações Internacionais da Graduação em Relações Internacionais da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) para o semestre 2020.1.
1. OBJETIVOS DO GRUPO DE ESTUDOS
O Grupo de Estudos tem como objetivo estimular a discussão sobre Teorias de
Relações Internacionais a partir do olhar dos alunos da Graduação. Além disso, é
importante ressaltar que há um propósito de estimular um espaço de alunos para alunos,
ou seja, com autonomia e independência.
2. FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ESTUDOS
2.1. REUNIÕES
Os encontros do Grupo de Estudos serão realizados quinzenalmente, às sextasfeiras das 14h às 16h, com previsão de início das atividades para março de 2020. Optouse por esse horário, com o objetivo de conciliar a disponibilidade de salas e dos alunos
da Graduação, evitando possíveis overlappings.
O grupo ordinariamente debaterá dois textos acadêmicos a cada encontro. Por
isso, a leitura prévia se fará necessária antes das reuniões. Cada encontro contará com
um membro sendo o estimulador principal da discussão. Ou seja, ele terá o papel de
apresentar sucintamente os textos aos demais, pontuar passagens de seu interesse,
levantar dúvidas e promover conexões com outros textos. Essa seleção se dará com
base em uma divisão feita no primeiro encontro do Grupo.
Haverá, contudo, reuniões nas quais os debates girarão em torno de filmes, textos
literários, e outras plataformas não acadêmicas condizentes com temática proposta pelo
programa.
2.2. PROFESSOR ORIENTADOR
O grupo contará com o acompanhamento de um professor orientador durante
suas atividades. Este não estará presente em todos os encontros, mas em reuniões
pontuais. O professor se disponibilizará para eventuais dúvidas e indicações de materiais
bibliográficos a partir do interesse dos membros.
3. ELEGIBILIDADE DOS MEMBROS

Devido ao próprio escopo do grupo de estudos, solicita-se que participem dos
encontros apenas alunos da Graduação em Relações Internacionais da PUC-Rio que
tenham cursado e sido aprovados nas disciplinas Teorias Contemporâneas II (IRI1524)
e Fundamentos Teóricos II (IRI1525).
Será permitida a inscrição de alunos que estão cursando pelo menos uma dessas
disciplinas no período vigente, cabendo ao candidato ser aprovado em ambas para entrar
no Grupo. Ademais, os interessados devem ter disponibilidade para participar dos
encontros quinzenalmente, às sextas-feiras, das 14h às 16h.
4. INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas até 15 de dezembro de 2019, utilizando a
plataforma
do
Google
Forms,
por
meio
deste
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee9EBy5KSEgNBP2dxlEqglN3ZN9F7nh1
eP1QE-o_2CrBvQjw/viewform?usp=sf_link.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
A Diretoria do Grupo de Estudos se dispõe a sanar eventuais dúvidas pelo e-mail:
gedire.2020@gmail.com.
6. CRONOGRAMA DA CHAMADA
Inscrições
Divulgação dos Resultados
Início das Reuniões

Até 15/12/2019
15/01/2020
06/03/2020

A versão mais detalhada contendo a proposta dos temas e das leituras de cada
encontro será divulgada futuramente. Além disso, os novos membros farão parte da
confecção do cronograma, podendo sugerir discussões que lhes agradem mais.

