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O projeto de extensão “Mate-Papo: as 
Relações Internacionais e o Mundo” é composto 
por uma série de eventos gratuitos e abertos ao 
público. O projeto é desenvolvido no âmbito do 
Curso de Relações Internacionais do Centro 
Universitário Ritter dos Reis e sua coordenação 
está a cargo dos professores Cristine Koehler 
Zanella e Marc Antoni Deitos. Seu principal 
ob jet ivo é estabelecer  o convív io  com 
prossionais que trabalham tanto no setor público 
quanto no setor privado das mais variadas áreas 
das Relações Internacionais, como por exemplo, 
a Antropologia, a Economia e a Sociologia. O 
projeto se desenvolve por meio de encontros 
mensais que privilegiam a dinâmica do diálogo 
em substituição a uma exposição unívoca, sendo 
o diferencial o clima mais informal criado, bem 
como o tempo de duração do projeto, que é de 
uma hora, fazendo assim com que a fala do 
entrevistado não seja massiva como geralmente 
o é uma palestra tradicional. Além do aprendizado 
adquirido e dos contatos feitos, os alunos de 
Relações Internacionais possuem, no Mate-
Papo, um dia em que todos os estudantes do 
Curso e grande parte dos professores se 
encontram, possibi l i tando uma troca de 
experiências entre os semestres avançados e os 
iniciantes. Pelo foco do projeto constituir na 
criação de uma atmosfera acolhedora, em que um 
chimarrão está sempre circulando, para tratar de 
temas sérios e complexos das Relações 
Internacionais, e visando estabelecer a 
interdisciplinaridade no Curso, neste dia todos os 
professores realizam uma atividade avaliativa em 
sala de aula sobre o tema abordado na conversa 
com o convidado. O projeto conta com o apoio de 
dois bolsistas atualmente, Claudio Sbrissa e 
Yasmin Ornelas, responsáveis pela organização 
do espaço, recepção dos alunos, alimentação das 
redes sociais com materiais relativos aos 

convidados e aos temas desenvolvidos em cada 
encontro. 

Com o objetivo de promover o projeto, foi 
criado um blog, <http://projetomatepapo. 
blogspot.com.br/2012/04/conhecendo-nosso-
projeto.html> e uma página na rede social 
F a c e b o o k  < h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . 
com/mate.papo>, os quais são alimentados 
constantemente, com materiais sobre as futuras 
palestras, bem como fazendo um breve resumo 
das que já ocorreram. Em consequência do 
sucesso do projeto acabou-se optando por aderir 
também a outras redes sociais como o Twitter 
<https://twitter.com/ mate_papo>. 

Ao longo do ano de 2012, realizamos 09 
encontros. Após o Mate-Papo, os alunos bolsistas 
editam momentos marcantes da fala do(a) 
convidado(a), além de produzirem um DVD 
composto pelo vídeo completo da entrevista, por 
fotos do encontro e pelos materiais utilizados em 
sala de aula, compondo um registro completo de 
cada Mate-Papo, o qual é disponibilizado através 
dos  meios  de  comunicação já  c i tados 
anteriormente. Como convidados e temas do ano 
de 2012 tivemos respectivamente: Rosana 
Pinheiro Machado e “Um diálogo sobre a China: 
vidas e universos por trás de um gigante em 
expansão”, Thales Augusto Zamberlan Pereira e 
as “Migrações: mitos nacionais, preconceitos 
Culturais” Diego Trindade D'Ávila Magalhães e os 
“Global izadores do Século XXI:  Países 
Emergentes e a Globalização Sul-sul”, Érico 
Esteves Duarte e a “Estratégia de poder nas 
Relações Internacionais – Segurança e Defesa 
em debate”, André Luiz Reis da Silva e a “Política 
Externa Brasileira: oportunidades e desaos em 
um mundo em reordenação”, Raphael Carvalho 
de Vasconcelos e “A intervenção regional em 
análise: estrutura e movimentos recentes do 
processo no MERCOSUL”, Stéphane Rodrigues 
Dias e “A paz passa pelo discurso: contribuição da 
linguística para mediação de conitos políticos 
internacionais”, Edson José Neves Júnior e “O sul 
da Ásia em pauta: segurança internacional e a 
guerra contra o terror” e Kelly Lissandra Bruch e 
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as “Medidas de Defesa Comercial: o caso da 
salvaguarda do vinho brasileiro”.

Ao término do primeiro semestre do Projeto, foi 
aplicada uma pesquisa de satisfação, cujos 
resultados demonstraram que a maioria dos 
a lunos aprovam os temas propostos e 
consideram o projeto excelente para sua 
formação prossional. Como conclusões parciais, 
observamos que o evento está sendo muito bem 
recebido pelo público e há um alto grau de 
aproveitamento do conteúdo exposto nos Mate-
papos.

Nesse início de 2013 já ocorreram dois 
encontros do Mate-Papo. No primeiro tivemos 
como convidado Rodrigo Rodembusch, com o 
tema “Entre conclaves e notícias: a prática da 
cobertura jornalística de eventos de impacto 
internacional”, e no segundo encontro contamos 
com a presença de Sílvia Regina Ferabolli, sendo 
“A dinâmica política do Mundo Árabe: reexões 
sobre primaveras e intervenções” o tema do 
Mate-papo. Após recebermos uma resposta 
positiva do corpo discente, foi procurado um 
modo de envolver os alunos de uma forma mais 
participativa. Para tanto, neste ano, surgiu o 
concurso “Sua pergunta na pauta do Mate-Papo”, 
em que os alunos, após a leitura do material 
disponibilizado nos nossos meios de divulgação 
(redes sociais e blog), enviam uma pergunta, 
acerca do tema do próximo encontro, para a 
seleção a ser realizada pelos dois professores 
orientadores. O aluno cuja pergunta foi escolhida, 
além de formula-la diretamente ao convidado, 
tem seu nome vinculado ao livro do Mate-Papo e 
recebe, como prêmio, um livro da área das 
Relações Internacionais.
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