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1. APRESENTAÇÃO 
 
O Grupo de Estudos em Segurança e Defesa (GESED), fundado no ano de 2014, na 
Universidade Federal de Santa Catarina, visa discutir e aprofundar o conhecimento sobre 
questões relacionadas aos cenários internacional e regional de Segurança e Defesa. 
Constituiu-se com pretensões de reunir professores, pesquisadores, mestrandos e 
graduandos da UFSC em um espaço de pesquisa e debate sobre a temática, estimulando 
a troca de informações e a execução de projetos conjuntos. Para tanto, promove reuniões 
periódicas de estudo e debates, assim como realiza seminários e eventos abertos à 
comunidade acadêmica e à sociedade. O GESED estimula os vínculos entre docentes e 
discentes, contribuindo para a especialização do conhecimento na área e para o 
processo de formação acadêmica mais ampla dos alunos. Juntamente com os debates 
orientados, as atividades do grupo serão direcionadas para a produção acadêmica. 
 
Coordenadores: Professores Danielle Jacon Pinto, Graciela Pagliari, Juliana Viggiano e 
Lucas Rezende.  
 
 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 
 
Este edital destina-se aos alunos da graduação da UFSC que estejam interessados no 
estudo de temas relacionados à Segurança e à Defesa.  
Pré-requisito: ter cursado a disciplina de Teoria das Relações Internacionais I. 
 
 

3. PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 
 



As inscrições serão realizadas no período de 26 de fevereiro a 09 de março, de segunda 
à quinta-feira, das 13h às 18 horas, na Secretaria do Curso de Graduação em Relações 
Internacionais, com Filipe José Dias. Todos os documentos entregues deverão ser 
colocados em pasta disponível para este fim. 
 

4. PROCESSO SELETIVO E NÚMERO DE VAGAS 
 
O grupo de estudos contará com 10 vagas para auxiliares de pesquisa e 1 vaga para 
atividades de comunicação. Destinam-se a alunos de graduação e serão preenchidas 
por meio de processo seletivo.  
Para se inscrever, os interessados devem entregar os documentos abaixo relacionados 
na Secretaria do Curso de Graduação em Relações Internacionais, conforme explicitado 
no item 3 deste edital. 
 

a) Informações pessoais (nome, CPF, e-mail e telefone); 
b) Cópia do histórico escolar; 
c) Carta de Apresentação (máximo de 250 palavras) justificando o interesse no 

Grupo e os conhecimentos que possui na área de Segurança e Defesa; 
d) Tema de interesse (ver relação de temas abaixo); 

 
4.1 Vagas de Pesquisa 
 
A escolha do tema no ato de inscrição servirá como ponto de partida para a composição 
de uma equipe, no qual os graduandos serão assistentes de pesquisa, trabalhando em 
conjunto com um estudante da pós-graduação na coleta e elaboração de material de 
pesquisa para subsidiar a continuidade do projeto desenvolvido pelo GESED. Como parte 
das atividades dos alunos de graduação selecionados espera-se que esses dados sejam 
base para: 1) a elaboração de um pôster a ser apresentado no Encontro Nacional da 
ABED e Seminário da Associação Brasileira de Relações Internacionais (ambos em 
setembro/2018); e 2) um artigo para o CADN 2019.  
Os graduandos que serão selecionados terão seu status de pesquisa de iniciação 
científica, sendo que o mestrando será o tutor dos mesmos no desenvolvimento das 
pesquisas ao longo do ano.  
 
 
4.2 Vaga de Comunicação 
 
O aluno específico da vaga das atividades comunicação ficará encarregado da 
construção do site, manutenção das mídias digitais e divulgação das atividades do grupo, 
não se envolvendo com a pesquisa empírica de segurança e defesa.  
 



4.3 Temas de Pesquisa  
 
Os temas de 2018 referem-se ao levantamento dos documentos oficiais dos países da América 
do Sul, a partir de 3 grupos: 
 

I. ações subsidiárias; 
II. projeto cibernético; 
III. cooperação em defesa. 

 
As entrevistas serão realizadas nos dias 13 e 14 de março de 2018, no turno da manhã. 
O resultado final da seleção será enviado por e-mail até o dia 16 março de 2018.  
 
 
 

5. CRONOGRAMA 
 

a. Serão realizados encontros mensais, nos quais deverão estar presentes 
todos os membros do grupo, a fim de expor os resultados parciais de cada 
pesquisa, assim como discutir com maior profundidade um dos subtemas 
desenvolvidos no grupo. Os encontros serão abertos ao público e ocorrerão 
nas terças-feiras, no Centro Socioeconômico (CSE), sala a definir, Bloco B, 
no horário das 10h às 12 h. 

b. Serão realizados, ademais, encontros semanais não-públicos entre os 
membros de cada equipe, com data e horário a serem definidos pelos 
integrantes. 

 
 

20/03/2018 Encontro inicial de apresentação do grupo e discussão da 
metodologia. 

27/03/2018 Discussão inicial - fontes 

17/04/2018 Apresentações e discussão do tema I  

15/05/2018 Apresentações e discussão do tema II 

19/06/2018 Apresentações e discussão do tema III 

17/07/2018 Apresentações e discussão dos temas I e II 

21/08/2018  Discussão pôster e CADN 

02/10/2018 Apresentações e discussão do tema III  



05/11/2018 
 

Encontro final de encerramento das atividades e levantamento geral 
da produção acadêmica de cada grupo.  

 
 

6. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

a. O primeiro encontro do grupo será apresentação inicial, discussão da 
metodologia de trabalho e expectativas com relação às atividades do grupo 
de estudos. 

b. No total, serão 9 (nove) encontros gerais com participação obrigatória, e 
reuniões semanais de cada equipe, das quais, para fins de certificado e 
permanência no grupo, se exige participação em 75%. 

c. Nos encontros mensais serão discutidos o andamento de cada pesquisa, 
com enfoque especial em um dos subtemas desenvolvidos pelas equipes, 
tendo como base bibliografia previamente indicada. 

d. Todos deverão participar da discussão apresentando críticas e sugestões, 
assim como considerações sobre o tema e a leitura proposta. 

 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Não serão admitidos participantes ouvintes nas reuniões dos subgrupos, exceto nas 
reuniões mensais públicas cuja participação é aberta à comunidade. 
 
Terão direito a certificado de 80 horas de atividades de pesquisa aqueles que cumprirem 
as exigências de participação presencial mínima e de produção da pesquisa. 
 
A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos e pesquisa disponíveis 
para as atividades vinculadas ao grupo. 
 
Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital serão resolvidas 
pela coordenação do Grupo de Estudos em Segurança e Defesa.  
 
 
Florianópolis, 26 de fevereiro de 2018. 
 
Comissão Organizadora 
 


