
PROJETOS Média

Repensando Raymond Aron: contribuiçoes conceituais ante uma longa tradiçao teórico realista 5,00

A decolonialidade da arte do partejar tradicional como prática política das mulheres na AL 4,50

A integração latino-americana a partir da articulação político-epistemológica do movimento afro-
feminista na Abya Yala

4,00

Desalinhamentos entre políticas externa e migratória brasileira: um olhar sobre o caso da migraçao 
de haitianos para Florianópolis (2010-2023)

5,50

Projeto Cotton 4 e suas fases 2009-2019: reestruturação da cooperaçao técnica internacional da 
Embrapa?

7,00

A eficácia do regime internacional de comércio: um enfoque no órgão de soluçao de controvérsias 
da OMC

7,00

Ecossistemas de inovação em tempos de crise estrutural: uma análise comparativa de casos no 
Brasil, China e EUA.

7,50

A institucionalizaçao da paradiplomacia na fronteira Brasil e Argentina: uma análise comparativa 
entre Rio Grande do Sul e Misiones 

8,00

Poder estrutural e defesa cibernética: uma análise dos ataques russos que impactaram o resultado da 
eleição à presidência dos EUA em 2016

6,00

Uma análise da radicalizaçao na Europa sob a ótica da securitização da imigração 5,00

Cooperação Bilateral entre o Brasil e a União Europeia no Contexto de Ciência, Tecnologia e 
Inovação Orientadas para o Desenvolvimento Sustentável

5,50

Cooperação estratégica em defesa e o desenvolvimento nacional do Brasil: limites e possibilidades 
a partir de abordarem teórica realista-ofensiva das RI

5,00

A condição periférica brasileira na era do capital especulativo pós-1994: estágio superior da 
dependência

4,50

Articulação entre política de defesa e política externa do Brasil: o engajamento em operaçoes de 
manutenção de paz das Nações Unidas

7,00

Uma análise da hegemonia do dolar frente ao crescimento da utilizaçao de outras moedas no que 
diz respeito às reservas internacionais e na composição do SDR

7,00

A cooperação nuclear-espacial entre Brasl e Argentina e as pressões desestabilizadoras norte-
americanas no equilíbrio de poder sul americano (1980-2020)

7,00

Forças Armadas e Segurança Interna: Condicionantes do emprego das Forças Armadas em Brasil e 
Colômbia no período de 2010 a 2018

7,00

Paradiplomacia em Goiás: internacionalizaçao de uma unidade federativa interiorizada entre 2011 e 
2018

6,00

A discriminaçao da mulher no mercado de trabalho: análise da influência das normas internacionais 
da OIT nas legislaçoes internas e políticas públicas no Brasil, Argentina e Espanha

5,50

Projeto sem título (Tema: América Latina e Caribe) 2,00


