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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SOCIOECONÔMICO 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
GRUPO DE PESQUISA EM ESTUDOS ESTRATÉGICOS E POLÍTICA 

INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO PARA 
PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE EXTENSÃO “FICÇÃO CIENTÍFICA E 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS” 
 

1. APRESENTAÇÃO 

A ficção científica (FC) e as Relações Internacionais (RI) compartilham uma série 

de predicados. Tal afirmação pode soar um pouco estranha a priori, 

especialmente para aqueles acostumados em trabalhar com a chamada alta 

política mundial. De fato, sabe-se que o pensamento tradicional em RI – marcado 

essencialmente pelo positivismo – tem dado pouca atenção às contribuições 

substantivas que a cultura popular pode oferecer ao campo. No entanto, a ficção 

científica e as relações internacionais aproximam-se pelo interesse 

compartilhado que têm por diferentes aspectos da condição humana. Enquanto 

a primeira por vezes referencia e se alimenta da segunda, a política internacional 

é igualmente determinada, informada, habilitada e/ou naturalizada pela ficção 

científica. Muitos dos conceitos fundamentais para as relações internacionais – 

tais como poder, sistema internacional, anarquia e estado – são conceitos 

desenvolvidos para que possamos dar conta de uma realidade geralmente mais 

complexa. Em outras palavras, diferentemente do que ocorre com as ciências 

duras, muito daquilo que é entendido como “relações internacionais” carece de 

existência no mundo material. Na medida em que a interface entre ficção 

científica e relações internacionais passa a ser reconhecida e cada vez mais 

explorada pela literatura especializada, torna-se fundamental compreender as 

implicações que a adesão a uma nova agenda de pesquisa traz ao campo. 

Coordenador: Profa. Dra. Danielle Jacon Ayres Pinto e Prof. Dr. Thiago Borne 

Ferreira. 

 

2. OBJETIVO 

Explorar a relação entre FC e RI de forma ampla a partir da discussão de textos 

selecionados. 
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3. QUEM PODE PARTICIPAR? 

Este edital destina-se a alunos(as) da graduação da UFSC que estejam 

interessados(as) no estudo de temas relacionados às Relações Internacionais e 

à Ficção Científica, particularmente nas pesquisas em andamento atualmente no 

Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Política Internacional 

Contemporânea (GEPPIC).  

Pré-Requisito: ter cursado as disciplinas de Introdução às Relações 

Internacionais e Teoria das Relações Internacionais I. 

 

4. PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas no período de 14 a 25 de fevereiro de 2022. As 

mesmas deverão ser realizadas através do formulário disponível aqui. 

 

5. PROCESSO SELETIVO E NÚMERO DE VAGAS 

O processo de inscrição no projeto de extensão contará com 10 vagas. Estas se 

destinam a alunos(as) de graduação e serão preenchidas por meio de processo 

seletivo, descrito a seguir. Para se inscrever, os(as) interessados(as) devem 

acessar o formulário online informado acima e preencher todos os campos 

requisitados. 

As entrevistas serão realizadas virtualmente no dia 04 de março de 2022. O 

resultado final da seleção será enviado por e-mail até o dia 11 de março de 

2022.  

 

6.  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Serão realizados encontros mensais entre os meses de março e julho de 2022 

para exposição e debate das obras selecionadas. As reuniões acontecerão 

nas segundas quartas-feiras de cada mês, das 18h00 às 20h00. Os 

encontros serão conduzidos virtualmente. 

 

7.  METODOLOGIA DE TRABALHO 

https://docs.google.com/forms/d/1jDjeAdX9gyfmPA1C3CHFCKIY3fP6MuloDkqiKniVgDs/edit
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O período que compreende o resultado da seleção deste edital e o primeiro 

encontro deve ser compreendido como um período de preparação, para que os 

integrantes façam as leituras introdutórias à temática de pesquisa do grupo. 

Essas leituras serão encaminhadas pela coordenação e, posteriormente, 

discutidas ao longo do semestre. 

O primeiro encontro do grupo será de apresentação inicial, discussão da 

metodologia de trabalho e expectativas com relação às atividades do grupo de 

estudos. 

Nos encontros mensais a participação é obrigatória, sendo que para fins de 

certificado e permanência se exige participação em 75% das atividades. 

Todos deverão participar da discussão apresentando críticas e sugestões, assim 

como considerações sobre o tema e sobre os textos selecionados. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Terão direito a certificado de 30 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 Pesquisa em Estudos Estratégicos e 

Política Internacional Contemporânea (GEPPIC). 

Para mais informações sobre o GEPPIC, acesse www.geppic.ufsc.br. 

 

Florianópolis, 01 de fevereiro de 2022. 

 

Comissão de Seleção GEPPIC 2022 
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