
 

 

 

 

 

 

TRABALHOS ACEITOS PARA APRESENTAÇÃO 

 

 

 O Comitê Organizador do I Encontro de Pesquisa de Relações Internacionais 

(EPRI) tem a satisfação de divulgar a lista de trabalhos aprovados para apresentação 

oral. Ao parabenizar os autores, o Comitê aproveita a ocasião para lembrar que cada 

apresentador terá o tempo de até 15 (quinze) minutos para realizar sua exposição (em 

caso de trabalhos realizados em regime de coautoria, quando dois ou mais participantes 

comparecerem às sessões, será oportunizado um acréscimo de 5 minutos). Após, os 

professores arguirão o trabalho com o intuito de contribuir para seu aperfeiçoamento. 

Ao final dos trabalhos, será realizado um diálogo com todos os participantes para 

debater os temas desenvolvidos. Haverá projetor para apresentações em Power Point em 

todas as salas onde ocorrerão os GTs.  

 

 A programação definitiva será publicada no site oficial do evento 

(www.epri.furg.br), bem como na página do Curso de Relações Internacionais da FURG 

no Facebook (https://www.facebook.com/ri.furg.br/?ref=aymt_homepage_panel), no 

máximo até o dia 14 de novembro. Para qualquer dúvida, entrar em contato no e-mail 

danielmarchiorineto@gmail.com.  

 

 Sejam muito bem vindos a Santa Vitória do Palmar! 

 

 

 

Comitê Organizador do I EPRI 

  

 

http://www.epri.furg.br/
https://www.facebook.com/ri.furg.br/?ref=aymt_homepage_panel
mailto:danielmarchiorineto@gmail.com


TRABALHOS POR ORDEM DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

Diplomacia e individualização: a evolução do pensamento diplomático brasileiro e 

sua relação com a concepção de nacionalidade do indivíduo 

Gabriel Aguilar Martins (FURG) 

 

 

Novos rumos da hegemonia estadunidense a partir da década de 1980: a 

instituição, o arquiteto, a política e o resultado do “choque Volcker” 

Eduardo Santos Maia (UFRJ) 

 

 

Acordo de livre-comércio entre Mercosul e União Europeia -a cooperação Norte-

Sul e o pretexto político europeu sob a ótica institucionalista 

Pedro Bandeira dos Santos (UFRGS) 

 

 

A garantia da incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos 

equilibrando os conflitos frente o ordenamento jurídico brasileiro 

Luciana Rodrigues Xavier (PUC-RS) 

 

 

Potencialidades e limites das tipologias da cooperação internacional: reflexão sobre 

o papel dos interesses dos atores 

Henrique Jorgielewicz Rogovschi (UFSM) e Ademar Pozzatti Junior (UFSM) 

 

 

Da sociedade internacional justa à decente: fundamentos ético-morais de Global 

Justice para o tratamento das vítimas de violência de gênero no Brasil 

Amanda Krein Antonette (UFSM) e Ademar Pozzatti Junior (UFSM) 

 

 

O Setor Metal Mecânico gaúcho nas últimas duas décadas: Análise através do 

Comércio Intra-Indústriae sua Decomposição 

Wendel Lucero Ferreira (FURG), Flávia Roberta de Souza (FURG) e Márcio Nora 

Barbosa (FURG) 

 

 

Projeto Exportemos: Diálogo entre teoria e prática no Curso de Comércio Exterior 

Fernanda Pimentel da Silva (Uniftec), Daniel Richetti Rampazzo (Uniftec) e Rodrigo 

Nunes Marques (Uniftec) 

 

 

Atuação de Corporações estadunidenses no período ditatorial da América do Sul: 

Uma análise dos casos Brasil-Paraguai 

Jahde de Almeida Lopez (FURG) e Luan Corrêa Brum (FURG) 

 

 



Diversidade cultural na fronteira Brasil-Uruguai: um estudo a partir da migração 

da comunidade Palestina para os municípios gêmeos Chuy e Chuí 

Emilia da Silva Piñeiro (UCPEL) e Márcia Esteves de Calazans (UCPEL) 

 

 

Justiça de Transição a partir de abordagens feministas para o Direito 

Internacional: desafios epistêmicos ao reconhecimentode injustiças concretas 

Renata Rodrigues Marques (UFSM) e Ademar Pozzatti Junior (UFSM) 

 

 

“Mi casa, su casa?” O avanço do compartilhamento de casas: caso do AIRBNB 

Vanessa Eliza Fischer (Unipampa) 

 

 

A luta e a consciência da classe proletária no Rio Grande do Sul (1880-1919) 

Matheus Braz Horstmann (Unipampa) e Rafael Balardim (Unipampa) 

 

 

A UNASUL e a política externa do governo Lula (2003-2010) 

Lucas Bonatto Diaz (Unipampa) e Rafael Balardim (Unipampa)  

 

 

Justiça de Transição e a Cumplicidade das Empresas na Violação de Direitos 

Humanos Durante as Ditaduras Latino-Americanas: O Caso Argentino 

Vinicios Novelli Schulz (FURG) 

 

 

O uso político do filme “Argo” e a violação de direito internacional no contexto 

histórico das relações entre os Estados Unidos e o Irã 

Tales Lanfredi Lago (UFSM) e Ademar Pozzatti Junior (UFSM) 

 

 

Acordo Mercosul-União Europeia: entre o discurso e a realidade. Impactos e 

perspectivas 

Charles Pereira Pennaforte (UFPel), Genaro da Silva Ribeiro (UFPel) e Nairana 

Karkow Bones (UFPel) 

 

 

100 anos da Declaração de Balfour. As Implicações da Resolução 67/19 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a statehood Palestina, e algumas 

considerações sobre o Tribunal Penal Internacional 

Saddam Mohamad Harb (FURG) 

 

 

A última ditadura militar argentina e o caso Ford a partir de uma perspectiva 

realista 

Alik Rosa Rodrigues (FURG) 

 

 



Por que as políticas de ações afirmativas da UFSM estão em conformidade com os 

preceitos do direito internacional dos direitos humanos? 

Gabriela Arreal (UFSM) e Ademar Pozzatti Junior (UFSM) 

 

 

As ideias também importam: a reconstrução analítica da cooperação internacional 

a partir das teorias das Relações Internacionais 

Walter Emílio Buske (UFSM), Laura Antunes Gomes (UFSM) e Ademar Pozzatti Junior 

(UFSM) 

 

Resquícios de Guerra: o devir da legitimação da invasão norte-americana no 

médio-oriente iraquiano em 2003 

Juliana Estevam da Silva (Unipampa) e Gabrieli de Camargo (Unipampa) 

 

 

La Seguridad Internacional y el escenario de crisis en la península de Corea: 

reminiscencias de la Guerra Fría 

Mónica Nieves Aguirre (UDELAR) 

 

 

Relações Fronteiriças e pobreza: contradições da Proteção Social na fronteira 

Arco Sul 

Catiane Borges Corrales (UCPEL), Vini Rabassa da Silva (UCPEL) e Patrick 

Masseron Nunes (UCPEL) 

 

 

A ONU e a Conferência sobre os Oceanos: Objetivos e Focos de Atuação 

Carolina Corrêa Soares (FURG), Gilberto Leonello (FURG) e Valdecir Pereira Junior 

(FURG) 

 

 

O contencioso entre Quênia e Somália: delimitação marítima no Oceano Índico 

Ana Carolina Silva Nobre (FURG) 

 

 

Projetando Lugares com Idosos: Rumo às Comunidades Amigas do 

Envelhecimento –  Brasil/Reino Unido 

Anelize Milano Cardoso (UFPel) e Adriana Portella (UFPel) 

 

 

Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – PDFF: introdução ao 

estudo da mesorregião Sudeste do Rio Grande do Sul 

Robinson Santos Pinheiro (UFPel), Andressa Amaral dos Santos (UFPel) e Adriel 

Costa da Silva (UFPel) 

 

 

O espaço fronteiriço na agenda de política externa: um estudo sobre a relação 

Brasil-Uruguai no século XXI 

Geovana Bardesio (Unipampa) e Rafael Balardim (Unipampa) 

 



Tráfico de Mulheres e a Governança em Redes – o exemplo do MERCOSUL 

Ana Laura Anschau (UFRGS) 

 

 

Diretrizes curriculares para o ensino de graduação em Relações Internacionais no 

Brasil: uma comparação entre a proposta da ABRI e as DCNs 

Caroline Alves Matos (FURG) 

 

 

El desarrollo latino-americano desde una perspectiva crítica 

Rodrigo Zegarra (Unipampa), Geovana Bardesio (Unipampa) e Rafael Balardim 

(Unipampa) 

 

 

Desempenho do MERCOSUL e da UNASUL na promoção de uma cidadania 

regional 

Julia de Souza Lucena Nishio (Unipampa)  

 

 

Reflexões sobre o sujeito pós-moderno frente as ações imperativas do sistema 

internacional globalizante 

Gabrieli de Camargo (Unipampa), Juliana Estevam da Silva (Unipampa) e Jady 

Mondeque de Aguiar (Unipampa)  

 

 

Os impactos da suspensão brasileira a importação de leite uruguaio: uma análise 

sobre o mercado regional e internacional, em vista a esse incidente diplomático 

Gustavo Henrique Barbosa da Silva (FURG) e Stephanie Cabreira Custiel (FURG)  

 

 

A ascensão do dragão chinês no cenário internacional e seus impactos no 

MERCOSUL 

Luciano Alexandrino dos Santos Junior (FURG) 

 

 

O machismo dentro da carreira diplomática brasileira: entre a igualdade formal e 

os critérios informais de ascensão na carreira 

Julia Ramos da Conceição Telles (FURG) 

 

 

A contaminação da zona costeira e a consequência direta ao mar, o patrimônio 

comum da humanidade  

Gustavo Henrique Barbosa da Silva (FURG) 

 

 

O Brasil e os refugiados sírios: Entre políticas de acolhimento e sua utilização no 

discurso internacional 

Gabriela Santos da Silva (UFRGS) e Thaís Dutra Fernández (UFRGS) 

 

 



As Importações de Recursos Pesqueiros no Brasil: de 1991 a 2016 

Roque Pinto de Camargo Neto (FURG), Márcio Nora Barbosa (FURG) e Patrízia 

Raggi Abdallah (FURG) 

 

 

Psicologia Social e Teoria das Relações Internacionais: o esboço de uma 

abordagem introdutória de Kurt Lewin  

Rafael Lopes da Silva (FURG) 

 

 

Integração na América Latina: uma análise da ampliação de agenda do Mercosul e 

da Unasul no período do regionalismo aberto e do regionalismo pós-liberal 

Gabriela Mesa Casa (UNILA), Hannah Guedes de Souza (UNILA) e Henrique Neto 

Santos (UNILA) 

 

 

Análise da atuação da Organização das Nações Unidas como gerador de politicas 

públicas a partir dos Objetivos do Milênio 

Gabriel Vendramelli Aguiar Miguel (FURG) 

 

 

Transgêneros: Relações Internacionais na perspectiva Queer 

Zuri Lima Damasceno (FURG) 

 

 

MERCOSUL e Diplomacia Cultural: uma análise da atuação do MERCOSUL 

Cultural no caso da Payada 

Bruna Abreu Silveira (FURG)  

 

 

Lula, Dilma, and Temer: The Rise and Fall of Brazilian Foreign Policy 

José Oviedo Pérez (UFRGS) 

 

 

O impacto do desenvolvimento histórico das Relações Internacionais nas 

mudanças da agenda institucional da cooperação internacional no pós Segunda 

Guerra 

Luiza Witzel Farias (UFSM), Walter Emílio Buske (UFSM) e Ademar Pozzatti Junior 

 

 

Direitos reais em perspectiva internacional: a aplicação da legislação estrangeira 

aos direitos reais brasileiros 

Diego Damas Fernandes (FURG) e Mariele Cunha Rocha (FURG) 

 

 

Cidadania regional e as políticas migratórias do Mersosul  

Maurício Luiz Borges Ramos Dias (Unipampa) 

 

 



Políticas públicas para igualdade de gênero no Mercosul e como elas auxiliam no 

processo de integração regional  

Maria Luiza Baron Monegat (Unipampa) 


