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RELATÓRIO BIANUAL 2006 / 2007

Apresentação 
 
 
 
 

Fundar e desenvolver um grupo de pesquisas com a ambição de promover e 
fortalecer, com níveis de excelência, a área das Relações Internacionais na 
Universidade Federal da Bahia tem animado o quotidiano do Laboratório de 
Análise Política Mundial, desde março de 2006. Este é o primeiro relatório de 
atividades do LABMUNDO, cobrindo o período desde a sua fundação até 
dezembro de 2007. Tem por objetivos criar memória sobre os diferentes 
projetos implementados neste período e socializá-la junto à comunidade 
acadêmica de pesquisadores e funcionários, estudantes da UFBA e de outras 
universidades, diferentes parceiros do Laboratório, bem como o público em 
geral. Visa, ademais, como sinal de transparência de sua gestão, a prestar 
contas sobre os financiamentos obtidos. 
 
Cabe, de antemão, agradecer aos estudantes de iniciação científica Cristina 
Almeida de Freitas e Fabio Pablo Santana pela elaboração, mas também aos 
membros do LABMUNDO, professores, doutorandos, mestrandos e 
graduandos, pesquisadores sediados em Salvador e outras cidades do Brasil e 
do mundo. Um agradecimento particular à Embaixada da França (sobretudo o 
Serviço de Cooperação e Ação Cultural, antena de Salvador) e ao Instituto de 
Estudos Políticos de Paris, dois parceiros fundamentais nesses primeiros 
passos que demos na construção do LABMUNDO na Escola de Administração 
da UFBA. Nossos agradecimentos também se dirigem à Escola de 
Administração, ao Núcleo de Pós-Graduação em Administração e à Assessoria 
de Relações Internacionais da UFBA, cujo apoio institucional tem permitido o 
desenvolvimento do LABMUNDO de forma contínua e segura. 

 
 
 

Carlos R. S. Milani (coordenador) 
Ruthy Nadia Laniado (vice-coordenadora) 
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INTRODUÇÃO

LABMUNDO – Um novo olhar sobre a política 
mundial contemporânea 
 
O Laboratório de Análise Política Mundial (LABMUNDO) é uma iniciativa 
interdisciplinar de pesquisa e ensino lançada em março de 2006 pela Escola 
de Administração da UFBA. Ele conta com a participação de pesquisadores 
de diferentes departamentos da própria UFBA e de outros centros 
universitários da Bahia (UCSAL), do Brasil (UFRGS, IRI-PUC) e do exterior 
(Canadá, Costa Rica, Espanha, França e México). Seus pesquisadores - 
mestres, doutores e estudantes de graduação e pós-graduação - atuam em 3 
linhas de pesquisa distintas, porém integradas, com o objetivo central de 
compreender e analisar a ordem mundial contemporânea a partir das 
grandes transformações sociais, econômicas, políticas e culturais que 
marcam a chamada Terceira Revolução Industrial e a globalização desde os 
anos 1970 na transição para o século XXI. 
 
A organização da produção científica via redes dinâmicas, a compreensão 
das totalidades abrangentes do sistema-mundo contemporâneo e seus 
efeitos nas sociedades brasileira e baiana, e a abertura de uma nova frente 
inovadora no campo das relações internacionais na UFBA são as marcas 
essenciais do LABMUNDO. 
 
 
 

Breve Histórico 
 
O LABMUNDO é uma iniciativa que começou a ser trabalhada em fins de 
2004, com a preparação de um curso de especialização em Relações 
Internacionais. O curso foi aprovado pela UFBA, mas somente pôde ser 
reativado em fins de 2007, A primeira turma inicia-se em março de 2008. 
 
Desde 2004, foram sendo desenvolvidos dois projetos que, hoje, integram as 
atividades do LABMUNDO:  
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Projeto Alfa-Amelat XXI: em 2004, iniciou-se a colaboração com uma rede 
cujos trabalhos resultaram na aprovação do Projeto Alfa-Amelat XXI. O Alfa-
Amelat XXI é um programa de cooperação acadêmica entre a União 
Européia e a América Latina, cujo objetivo central é implementar um 
programa de mestrado em estudos latino-americanos, à distância, contando 
com a realização de duas escolas de verão em Montevidéu (2007) e Madrid 
(2008). O mestrado já está em andamento e três estudantes da UFBA 
beneficiam-se de bolsa integral para cursá-lo.  
 
Disciplina de Relações Internacionais: em 2005, foi proposta a criação de 
uma disciplina de RI que foi finalmente aprovada pelas instâncias da UFBA 
enquanto disciplina opcional aberta a estudantes de diferentes cursos de 
graduação da Universidade (Ciências Sociais, Direito, Economia, Filosofia, 
Geografia, História e Administração). Esta disciplina iniciou suas atividades 
em março de 2006, contando com o apoio do Institut d´Etudes Politiques de 
Paris (envio de material pedagógico, visita de professores e pesquisadores, 
bem como incentivo ao desenvolvimento de redes de pesquisa).  
 
Ademais, com o apoio da Embaixada da França, do Instituto de Estudos 
Políticos de Paris e do Departamento de Letras Românicas (Francês) da 
UFBA, foi desenvolvido também um curso de extensão “Francês Relações 
Internacionais”, com duração prevista de 4 semestres (o primeiro iniciando-se 
em março de 2006), reservado em prioridade e de forma gratuita para os 
estudantes desta disciplina (número de vagas: 25). As aulas iniciaram-se em 
17 de março de 2006. 
 
Neste mesmo dia 17 de março, apresentou-se o conjunto de atividades 
sendo desenvolvidas ao Colegiado do Núcleo de Pós-Graduação em 
Administração (Escola de Administração da UFBA) e foi aprovada a criação 
de um novo núcleo de pesquisas que veio a chamar-se de Laboratório de 
Análise Política Mundial (LABMUNDO).  
 
Restaram, então, os desafios seguintes a serem pensados e desenvolvidos 
coletivamente, com o grupo de pesquisadores e estudantes associados à 
iniciativa: seria possível criar um núcleo de pesquisas que congregasse 
professores, pesquisadores e estudantes cujas pesquisas se orientam para a 
compreensão do sistema-mundo e a análise comparativa internacional de 
novas expressões da ação pública? Como torná-lo um grupo dinâmico de 
troca e enriquecimento intelectual mútuo? Quais seriam suas linhas de 
pesquisa, sabendo que se trataria de um grupo de natureza interdisciplinar e 
inter-institucional? Como fazê-lo funcionar do ponto de vista de sua gestão?  
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O LABMUNDO foi fundado em resposta a estes desafios, de forma a ser um 
espaço aberto no sentido da auto-gestão democrática das decisões e dos 
projetos a serem desenvolvidos. Professores, pesquisadores e estudantes 
associados ao LABMUNDO são células pensantes autônomas e criativas. 
Este tem sido um primeiro princípio básico de funcionamento do grupo: a 
auto-regulação sempre ponderando os interesses individuais e os interesses 
do grupo. 
 
Em segundo lugar, o LABMUNDO constituiu-se em um grupo de trabalho, o 
que pressupõe compartilhar reflexão, pensar e debater coletivamente, 
construir também com os colegas e estudantes. Este segundo princípio visa a 
estabelecer uma tensão que questione e dialogue com o primeiro. Isso 
significa, entre outras coisas, que devemos pensar em reuniões de debate ou 
seminários permanentes do LABMUNDO que tivessem uma certa 
periodicidade. A construção coletiva a que se refere aqui é de natureza 
intelectual, reflexiva, analítica, crítica, e não tecnocrática. 
 
Em terceiro lugar, sugeriu-se que o LABMUNDO tenha uma coordenação 
rotativa, visando a assegurar que distintos professores-doutores assumam a 
responsabilidade da gestão do grupo e seu funcionamento. A atual 
coordenação foi assumida por Carlos R. S. Milani, até março de 2009; a vice-
coordenação foi assumida por Muniz Ferreira (entre março de 2006 e março 
de 2007) e por Ruthy Nadia Laniado (desde março 2007). 
 
Ao longo dos dois últimos anos, tais princípios têm regulado de forma 
dinâmica o LABMUNDO, que viu um crescimento em sua atuação em nível 
nacional e internacional. O grupo de pesquisa possui sua estrutura física 
situada no 3º andar da Escola de Administração da UFBA (no Núcleo de Pós-
Graduação de Administração – NPGA), mas a atuação em rede é uma marca 
essencial do LABMUNDO. 
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Objetivos do LABMUNDO 
 
As relações internacionais no Brasil e na Bahia 
 
A importância do estudo das relações internacionais tem crescido 
significativamente no Brasil. Isso ocorre em função de vários fatores: o 
avanço da globalização da economia e a expansão comercial nos anos 1990; 
o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e de seu principal 
vetor de comunicação a Internet; a maior proximidade entre indivíduos e 
organizações propiciada pelo acesso freqüente a informações sobre eventos 
internacionais graças à redução drástica dos custos de comunicação e 
transporte; o aumento do interesse dos cidadãos e da opinião pública por 
temas mundiais relativos ao meio ambiente, aos conflitos regionais, ao 
protecionismo comercial; as estratégias de internacionalização das redes, 
movimentos, ONGs e empresas; a crescente integração pela política externa 
brasileira de componentes culturais, comerciais, sociais e econômicos; a 
importância dada por entidades subnacionais a uma atuação internacional 
dinâmica e articulada, demonstrada, por exemplo, pela criação de secretarias 
de cooperação internacional em inúmeras capitais dos estados da federação 
brasileira, inclusive em Salvador. Dentro desse contexto, os programas de 
pós-graduação brasileiros em Relações Internacionais concentram se 
atualmente no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Rio Grande do Sul. Com 
isso, as pesquisas nesse campo científico e os olhares sobre as 
problemáticas internacionais ainda são marcados pela disparidade regional. 
O Nordeste e a Bahia em particular encontram-se, por conseqüência, 
excluídos dessa tendência contemporânea considerada central pelos 
principais formuladores de política externa e de estratégias de 
internacionalização.  
 



Essa disparidade pode parecer paradoxal. Por quê? Porque, apesar do 
processo de abertura da economia e da sociedade baianas ao campo das 
relações comerciais, tecnológicas e culturais internacionais, a Bahia não 
contava, até muito recentemente, com nenhum grupo de pesquisa na área de 
política internacional. Há somente alguns cursos de graduação em Salvador; 
no entanto, a UFBA, até os dias de hoje, não pôde desenvolver um programa 
científico de pós-graduação no campo das Relações Internacionais. Para 
tanto, o LABMUNDO, apesar de recente (2006) e de ainda não contar com 
infra-estrutura adequada para seu pleno funcionamento, vem articulando 
esforços com parceiros regionais (UCSAL), nacionais (UFRGS, PUC-IRI) e 
internacionais (Programa ALFA da União Européia, Embaixada da França, 
além das universidades e centros de pesquisa com que já colabora), visando 
a estabelecer este novo espaço institucional e cooperativo no campo 
acadêmico ainda em gestação das Relações Internacionais na Bahia. A 
participação de pesquisadores de grupos consolidados é peça-chave na 
implementação das pesquisas do LABMUNDO. 
 
 
Objetivos principais 
 
Com base nesse contexto institucional, o LABMUNDO tem por objetivos 
principais a análise das seguintes questões articuladoras do presente projeto 
de pesquisa:  
 
a) a consolidação dos processos de globalização econômica e suas distintas 
dimensões (comerciais, financeiras, tecnológicas, políticas, culturais, sociais) 
que acentuam as tensões entre integração e fragmentação, interdependência 
e autonomia, inclusão e exclusão;  
 
b) o domínio do global e do transnacional sobre o nacional como lócus de 
poder, de decisão e de regulação dos conflitos e de definição das estratégias 
de desenvolvimento;  
 
c) a expansão da lógica privada e empresarial em detrimento dos interesses 
públicos e da regulação sobre os bens coletivos, por exemplo, no que tange 
aos sistemas de propriedade intelectual e às formas de governança sobre o 
problema ambiental internacional;  
 
d) a mudança das concepções sobre o território e seu planejamento, haja 
vista os rebatimentos regionais e locais da globalização em termos de 
desenvolvimento, sobretudo em países periféricos e semi-periféricos do 
sistema-mundo;  
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e) a transformação do Estado-nação e a re-definição da política evoluindo de 
uma dinâmica de atores exclusivos e monolíticos para uma perspectiva multi-
atorial das relações internacionais;  
 
f) o fim de Guerra Fria e colapso da URSS, com seus impactos significativos 
na constituição de uma nova hegemonia global, do ponto de vista das 
estratégias políticas, mas também das idéias e visões de mundo. 
 

 
 
 
Linhas de Pesquisa 
 
O LABMUNDO trabalha atualmente com 3 linhas de pesquisa: 
 
 
1) Relações internacionais: teoria, história e política internacional 
 
Esta linha de pesquisa tem por objetivo central aprofundar a discussão 
acerca da necessária atualização da teoria das relações internacionais à luz 
dos diálogos entre os paradigmas clássicos (marxismo, realismo, idealismo) e 
as novas contribuições da teoria social (construtivismos, transnacionalismos, 
feminismos, teoria dos movimentos sociais, teoria da ação coletiva), visando 
particularmente a:  
 
§ propor parâmetros de análise e novas categorias que permitam uma 

leitura mais abrangente dos fenômenos mundiais contemporâneos; b) 
introduzir no debate sobre as transformações econômicas, políticas, 
culturais e sociais atuais a contribuição analítica da história das relações 
internacionais dos séculos XX e XXI;  

 
§ compreender a dialética Guerra-paz com base na geopolítica 

contemporânea e uma nova noção de conflitos internacionais (étnicos, de 
origem infranacional, uso de novos armamentos, renascimento da noção 
de “guerra justa”, defesa da “guerra preventiva”);  

 
§ analisar o reflexo das transformações em curso sobre a diplomacia e a 

política externa no Brasil. 
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2) Globalização e novos atores do sistema-mundo contemporâneo 
 
Esta linha de pesquisa integra a análise das estratégias de 
transnacionalização das redes, movimentos sociais e organizações no re-
ordenamento do papel dos atores e da percepção das relações 
internacionais, a partir das três últimas décadas, com ênfase na 
compreensão da complexidade do processo de globalização e da nova 
ordem mundial desde o fim da guerra fria (e suas conseqüências), a 
unificação européia e afirmação hegemônica dos EUA. Interessa conhecer 
quatro desdobramentos desta temática, a saber:  
 
§ Estratégias de cooperação e conflito na análise da ordem econômica 

mundial contemporânea, cartografia analítica dos atores da globalização e 
os instrumentos da ação coletiva e dos movimentos sociais 
transnacionais;  
 

§ O ideal de justiça global na formação da política alternativa que move a 
transnacionalização das organizações da sociedade civil, sua relação com 
o Estado e as instituições globais, por meio dos movimentos sociais;  
 

§ Os novos sentidos das tensões entre o público e o privado na 
configuração da gestão e das organizações contemporâneas e a 
redefinição dos papéis e das capacitações dos atores sociais;  
 

§ O poder e a função da comunicação e as novas tecnologias da 
informação (NTIs) na ação dos indivíduos nas organizações e a 
reestruturação das atividades materiais e simbólicas na sociedade 
contemporânea. 

 
 
3) Organizações internacionais e governança mundial 
 
Esta linha de pesquisa visa a compreender o papel das organizações 
internacionais na constituição de regimes e sistemas de governança mundial, 
desmistificando os discursos sobre a “boa governança” através da análise de 
quatro campos temáticos que emergiram na agenda mundial de negociações:  
 
§ governança global e espaços regionais de integração;  

 
§ meio ambiente como problema internacional e governança ambiental 

global;  
 

§ regime global de propriedade intelectual nos campos da biotecnologia e 
na gestão dos conhecimentos tradicionais;  
 

§ organizações internacionais e agências de cooperação internacional para 
o desenvolvimento. 
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Projetos em Rede e Parcerias do LABMUNDO 
 
Como já dito anteriormente, a atuação em rede é uma marca essencial do 
LABMUNDO. Ao longo de 2006 e 2007, foram desenvolvidas diversas 
parcerias e projetos em rede com o intuito da colaboração acadêmica 
internacionalizada.  
 
 
 
 
Embaixada da França no Brasil 
 
Desde 2006 
 
Cooperação com Universidades Francesas 
 
A Embaixada da França no Brasil incentiva a cooperação entre o LABMUNDO e 
universidades francesas (Institut d'Études Politiques de Paris - Sciences Po) através 
de financiamento para visita de professores e doutores franceses ao Brasil a fim de 
ministrarem conferências, palestras, aulas magnas, oficinas, etc.  
 
Curso de Idiomas - Francês 
 
A Embaixada da França no Brasil financia um Curso de Francês em quatro níveis 
voltado para o estudo das Relações Internacionais (Francês - Objetivos Específicos), 
curso este que é oferecido para os alunos matriculados na disciplina ADMA95 – 
Relações Internacionais (graduação) e para os alunos da pós-graduação 
matriculados nas disciplinas inseridas no campo das relações internacionais 
(NPGA/PPGCS). 
 
Doação de Publicações 
 
A Embaixada da França no Brasil cede ao Laboratório de Análise Política Mundial 
exemplares de publicações francesas nas temáticas das Relações Internacionais.  
 
Estágios de Formação 
 
A Embaixada da França no Brasil financia estágios de formação na França para 
professores e estudantes brasileiros.  

 
 
Universidade de Colima 
 
Desde 2006 
 
 

Ambassade de France au Brésil  
 

Universidad de Colima  
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Intercâmbio de Pesquisadores 
 
2006 
O professor Carlos R. S. Milani foi convidado para ministrar um curso na UCOL 
(Universidade de Colima) sobre Desenvolvimento Internacional e Políticas de 
Cooperação. 
 
A professora María Gabriela Gildo (UCOL) veio ao Brasil para participar de uma 
mesa coordenada pelo LABMUNDO no Colóquio do Poder Local. 
 
2007 
 
O professor Carlos R. S. Milani (LABMUNDO/UFBA) e a professora Elsa S. 
Kraychete (LABMUNDO/UCSAL) ministraram um curso e participaram de um 
congresso na UCOL. Inicia-se o projeto de um livro coletivo, entre os dois grupos de 
pesquisa (UCOL e UFBA/LABMUNDO) sobre a política internacional nas Américas, 
contrastando as visões do Brasil e do México.  
 

 
 
 
Universidade de Guadalajara 
  
Desde 2006 
 
Rede de Ensino à Distância 
 
A Universidade de Guadalajara, assim como o LABMUNDO/UFBA, é membro da 
Rede ALFA AMELAT XXI “Estudos Latino-Americanos”, rede de pesquisa e ensino à 
distância financiada pela União Européia e sob coordenação da Universidade 
Complutense de Madri. O principal contato do LABMUNDO com a Universidade de 
Guadalajara dá-se principalmente através do professor Jaime Preciado Coronado 
(historiador e geógrafo) especialista em estudos ibero-americanos.  
 
Cooperação Interinstitucional 
 
A Universidade de Guadalajara, assim como a UFBA, faz parte do mestrado 
Interinstitucional Internacional Virtual à Distância sobre estudos latino-americanos. 
 
Maiores informações em: http://amelat.eu/web1/ 

 
 
 
 
Instituto de Relações Internacionais PUC-Rio 
 
Desde 2006 
 

Instituto de Relações Internacionais PUC–Rio  
 

Universidad de Guadalajara   
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Rede de Pesquisa 
 
O LABMUNDO, por meio de um de seus pesquisadores, integra a Rede de pesquisa 
Renato Acher sobre Política Externa e Novos Atores, financiada pelo CNPq e 
coordenada pela professora Letícia Pinheiro (IRI PUC-Rio). 
 
Intercâmbio de Pesquisadores 
 
Participação da mestra em Relações Internacionais Diana Aguiar (IRI PUC-Rio) no 
Curso de Especialização em Relações Internacionais promovido pelo LABMUNDO.  
 
 
 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Desde 2006 
 
Intercâmbio de Pesquisadores e Co-orientação 
 
O professor Carlos Schmidt Arturi (UFRGS) é professor do Curso de Especialização 
em Relações Internacionais promovido pelo LABMUNDO. 
 
O professor Carlos R. S. Milani (LABMUNDO/UFBA) é professor/colaborador do 
mestrado em Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).  
 
 
Co-orientação, pelos Professores Carlos S. Arturi e Carlos R. S. Milani, da 
dissertação de mestrado em RI de Elisa Batalha sobre o papel do Le Monde 
Diplomatique enquanto ator da contestação política transnacional (defendida em 
2006). 

 
 
 
Universidade da Costa Rica 
 
Desde 2006 
 
Rede de Pesquisa e Ensino à Distância 
 
A Universidade da Costa Rica, assim como o LABMUNDO/UFBA, é membro da 
Rede ALFA AMELAT XXI “Estudos Latino-Americanos”, rede de pesquisa e ensino à 
distância financiada pela União Européia e sob coordenação da Universidade 
Complutense de Madri. 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
 

Universidad de Costa Rica  
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Universidade Complutense de Madri 
 
Desde 2006 
 
Rede de Pesquisa 
 
A Universidade Complutense de Madri é coordenadora da Rede ALFA AMELAT XXI 
“Estudos Latino-Americanos”, rede de pesquisa que conta com a participação de 
pesquisadores do Laboratório de Análise Política Mundial (LABMUNDO).  
 
Cooperação Interinstitucional 
 
A Universidade Complutense de Madri mantêm desde 2006 um convênio de 
cooperação interinstitucional com a Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
 
Intercâmbio de Pesquisadores 
 
Participação da professora Enara Echart (UCM) no Curso de Especialização em 
Relações Internacionais promovido pelo LABMUNDO.  
 
O professor Carlos R. S. Milani (LABMUNDO/UFBA) é professor/convidado da 
Universidade Complutense de Madri (UCM), junto ao Mestrado de Estudos 
Contemporâneos da América Latina. 
 
 
 
 
 
Instituto de Estudos Políticos de Paris - Sciences Po 
 
Desde 2006 
 
Intercâmbio de Pesquisadores 
 
2006 
 
A professora Marie-Françoise Durand (Sciences Po) realiza uma conferência sobre a 
temática da Diversidade Cultural e Políticas Multiculturais na disciplina de graduação 
Relações Internacionais. 
 
2007 
 
O professor Guillaume Devin (Sciences Po) ministra uma conferência sobre “Os 50 
Anos dos Tratados de Roma: Os Desafios Atuais para a União Européia” em evento 
organizado pelo LABMUNDO. 
 

Universidad Complutense de Madrid  
 

Institut d'Études Politiques de Paris - Sciences Po 
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O professor Philippe Copinschi (Sciences Po) realiza uma oficina de três dias sobre 
“Geopolítica do Petróleo” em evento organizado pelo LABMUNDO. 
 
A professora Marie-Françoise Durand (Sciences Po) realiza uma conferência sobre a 
temática das Migrações Internacionais na disciplina de graduação Relações 
Internacionais. 
 
 
Doação de Publicações 
 
O Instituto de Estudos Políticos de Paris – Sciences Po cede ao LABMUNDO 
exemplares de publicações francesas de seus pesquisadores nas temáticas das 
Relações Internacionais. 
 

 
 
Universidade de Montreal 
 
Desde 2006 
 
Publicações 
 
Publicação do artigo “Transnational Social Movements in a Globalising World: a 
Methodological Approach Based on the Analysis of the World Social Forum” do 
professor Carlos Milani (LABMUNDO/UFBA) e da professora Ruthy Laniado 
(LABMUNDO/UFBA) na revista “Lien Social” da Universidade de Montreal. 
 
Pesquisa 
 
Pesquisa em cooperação com a professora Pascale Dufour (Université de Montréal). 

 
 
 
Universidade Católica do Salvador 
 
Desde 2006 
 
A professora Elsa Kraychete (UCSAL), pesquisadora do LABMUNDO é professora 
de um curso ministrado na Universidade de Colima, no México. 

 

Université de Montreal  
 

Universidade Católica do Salvador  
 



Membros do LABMUNDO 
 
André Luis Nascimento dos Santos 
Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e mestrando em 
Administração pela Escola de Administração da UFBA. Desenvolve, atualmente, pesquisas 
sobre Organizações Internacionais, Reforma do Judiciário e América Latina.  
e-mail: an-santos@uol.com.br 
 
Andrea Cardoso Ventura 
É graduada em Comunicação Social - Relações Públicas pela UNESP (Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) e em Direito pela ITE (Instituição Toledo de 
Ensino), possuindo especialização em marketing pela UNIFACS (Faculdades 
Salvador). Atualmente é mestranda em Administração, pela UFBA, e em Estudos 
Contemporâneos da América Latina pela Universidad Compultense de Madrid. Realiza 
pesquisas na área de Gestão de Conflitos Socioambientais, Governança Ambiental Global, 
Relacionamentos Institucionais e Protocolo de Kyoto. Atua como tutora on-line no Consórcio 
UNB, UFBA, UFLA, UFMT e INEPAD, no âmbito do MBA Virtual em Desenvolvimento 
Regional Sustentável. 
e-mail: andreaventurassa@gmail.com 
 
Antonio Eduardo Alves de Oliveira 
É graduado e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é 
professor da FIB (centro Universitário da Bahia). Doutorando do programa de pós-graduação 
em ciências sociais UFBA, desenvolve pesquisa sobre A questão nordeste na atualidade: 
afirmações e paradoxos do regional na era da globalização sob a orientação da professora 
Ruthy Nadia Laniado. 
e-mail: antonioeduardo29@hotmail.com 
 
Bárbara Coelho Neves 
É graduada em Biblioteconomia e Documentação (ICI-UFBA) e Especialista em Gestão da 
Comunicação Integrada (EA-UFBA). Atualmente, faz parte do Núcleo de Apoio à Pesquisa e 
Publicações NAPP/NPGA e realiza pesquisas sobre Sociedade da Informação e Inclusão 
Digital. 
e-mail: barbaran@ufba.br 
 
Camila Carneiro Dias 
É bacharel e mestre em Administração pela UFBA Atualmente é doutoranda / pesquisadora 
do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Universidade Estadual de 
Campinas, DPCT-UNICAMP, desenvolvendo pesquisas sobre Estudos Sociais de Ciência e 
Tecnologia, Política Científica e Tecnológica, Participação Pública em C&T e Governança 
Sócio-Ambiental. 
e-mail: camilac@ige.unicamp.br 
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Carlos Roberto Sanchez Milani (Coordenador) 
É graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
e formado pelo Instituto Rio Branco no Curso de Preparação à Carreira de Diplomata 
(Ministério das Relações Exteriores), com mestrado em Ciência Política pela Universidade de 
Paris III (Sorbonne-Nouvelle) e doutorado em Políticas de Desenvolvimento pela Escola de 
Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS). Foi funcionário internacional junto à Divisão de 
Ciências Sociais e Políticas da UNESCO em Paris e é, atualmente, professor-adjunto da 
Universidade Federal da Bahia e coordenador do LABMUNDO. Desenvolve pesquisas 
principalmente sobre contestação política transnacional, agências da cooperação 
internacional, movimentos sociais e transnacionalização. 
e-mail: cmilani@ufba.br 
 
Carlos Schmidt Arturi 
É graduado em Ciências Sociais e em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, possui Mestrado em Ciência Política pela mesma instituição, Doutorado em 
Ciência Política pelo Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) e Pós-Doutorado no 
Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa. Atualmente é professor e 
chefe do Departamento de Ciência Política da UFRGS. Desenvolve pesquisas nas áreas de 
Política Internacional, Movimentos Antiglobalização e Cooperação Regional em assuntos de 
segurança e justiça. 
e-mail: Carlos.arturi@uol.com.br 
 
Cristina Almeida de Freitas 
É graduanda em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é bolsista 
de iniciação científica vinculada ao LABMUNDO, realizando pesquisas sobre Globalização e 
Contestação Política Transnacional com ênfase nos movimentos sociais norte-americanos. 
e-mail: kfrentzen@gmail.com 
 
Davi Ribeiro Brazil 
É graduando em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal da Bahia. Atualmente é bolsista de iniciação científica vinculado ao 
LABMUNDO, realizando pesquisas sobre Ação Coletiva Transnacional e Ambientalismo. 
e-mail: dbrazil87@yahoo.com.br 
 
Diana Aguiar Orrico Santos 
É graduada em Administração pela UFBA e mestranda em Relações Internacionais pelo 
IRI/PUC-Rio, desenvolvendo pesquisas sobre Redes Transnacionais Feministas, Ação 
Coletiva Transnacional, Organizações Internacionais e Gênero e Desenvolvimento. 
e-mail: di_aguiar@yahoo.com 
 
Dimitri Leonardo Santana Martins de Oliveira 
É bacharel em Administração pela UFBA e mestrando em Administração também pela 
UFBA.  Ex-bolsista de iniciação científica vinculado ao LABMUNDO. Desenvolve atualmente 
pesquisas sobre Globalização econômico-financeira e Contestação Transnacional.  
e-mail: dimitri_martins@yahoo.com.br 
 
Elisa de Santana Batalha 
É graduada em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Desenvolve pesquisas sobre movimentos sociais de contestação, mídia e política 
internacional. 
e-mail: elisabatalha@fiocruz.br 
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Elsa Sousa Kraychete 
Graduada e Mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia, possui doutorado em 
Administração também pela Universidade Federal da Bahia. É professora permanente do 
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social da 
Universidade Católica do Salvador. Desenvolve pesquisas na área de Desenvolvimento, 
Organizações da Cooperação Internacional. 
e-mail: elsask@ucsal.br 
 

Enio Antunes Rezende 
É graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras, mestre em Administração 
pela Universidade Federal de Lavras e doutor em Administração pela Universidade Federal 
da Bahia. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em cadeias produtivas, 
propriedade intelectual, recursos genéticos e saberes tradicionais, atuando principalmente 
nos seguintes temas: mercado de plantas medicinais, propriedade intelectual, sistemas para 
gestão/proteção de saberes tradicionais e compostagem. 
e-mail: enioar@hotmail.com  
 
Fabio Pablo de Almeida Santana 
É graduando em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal da Bahia e em Administração pela Universidade do Estado da Bahia. 
Atualmente é bolsista de iniciação científica vinculado ao LABMUNDO, realizando pesquisas 
sobre Política Externa, Diplomacia e Novos Atores da Política Externa (Brasil-México). 
e-mail: fabio_pablo@yahoo.com.br 
 

Felippe Silva Ramos 
É Bacharel em Sociologia pela Universidade Federal da Bahia. Ex-bolsista de iniciação 
científica vinculado ao LABMUNDO. Desenvolve pesquisas na área de Movimentos Sociais, 
Ação Coletiva Transnacional e Justiça Social Global. 
e-mail: felippejoplin@gmail.com 
 

Ivan Tiago Machado Oliveira 
É graduado em Economia pela UFBA e mestrando em Administração, também pela UFBA, e 
mestrando em Estudos Contemporâneos da América Latina pela Universidad Compultense 
de Madrid. Desenvolve pesquisas nas áreas de Economia Internacional, Política Comercial, 
Integração Econômica e Organizações Internacionais. 
e-mail: ivantiagomachado@hotmail.com 
 
Jamile Silva Guimaraes de Jesus 
É graduanda em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal da Bahia. Atualmente é bolsista de iniciação científica vinculada ao 
LABMUNDO, realizando pesquisas sobre Solidariedade e Justiça Social. 
e-mail: jamile_sguimaraes@hotmail.com 
 
Joannes Cruz Souza 
É graduando em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal da Bahia. Atualmente é bolsista de iniciação científica vinculado ao 
LABMUNDO, realizando pesquisas sobre Movimentos Sociais Transnacionais e Política 
Mundial, com ênfase no estudo da Via Campesina. 
e-mail: joannessouza@yahoo.com.br 
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João Martins Tude 
Possui graduação e mestrado em Administração pela Universidade Federal da Bahia e é 
mestrando em Estudos Contemporâneos da América Latina pela Universidad Complutense 
de Madrid Já concluiu??. Atua como professor no CONSÓRCIO UNB, UFBA, UFLA, UFMT e 
INEPAD e na Escola de Administração da UFBA. 
e-mail: joaomtude@yahoo.com.br 
 
José Carlos Sales dos Santos 
É graduado pelo Instituto de Ciências da Informação - ICI da Universidade Federal da Bahia 
e Pós-Graduado em Gestão da Comunicação Organizacional Integrada, além de aluno 
especial do Mestrado Acadêmico em Administração. Coordena o Núcleo de Apoio à 
Pesquisa e Publicações - NAPP/NPGA, vinculada à Escola de Administração da UFBA. 
Desenvolve pesquisas na linha de Globalização e Novos Atores do Sistema-mundo 
Contemporâneo. 
e-mail: jsalles@ufba.br 
 

Jose Célio Silveira Andrade 
Possui graduação e mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia e 
doutorado em Administração, também pela Universidade Federal da Bahia. Atua como 
professor adjunto da Escola de Administração da UFBA desenvolvendo pesquisas sobre 
Governança Ambiental Global. Integra também o Projeto ALFA-AMELAT XXI (Mestrado 
Internacional à Distância sobre Estudos Latino-Americanos). 
e-mail: celiosa@ufba.br 
 

Lázaro Augusto Guimarães Andrade Brandão 
É graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia e mestrando em 
Administração, também pela UFBA. Atua como professor assistente da Universidade Federal 
da Bahia e pesquisador na área de Integração Regional e Política Externa. 
e-mail:  
 

Maria Clotilde Meirelles Ribeiro 
É Bacharel em Processamento de Dados pela Universidade Federal da Bahia (1978), Mestre 
em Administração pela Universidade Federal da Bahia, possui Certificat du DESS- IRS 
Ingénierie des Resaux et des Systèmes Université du Versailles/France e MBA em Marketing 
de Serviços pela ESPM/São Paulo. Atualmente é professora substituta da Escola de 
Administração da Universidade Federal da Bahia e professora titular da Universidade de 
Salvador, UNIFACS. Desenvolve pesquisas sobre o fenômeno da paradiplomacia de 
entidades subnacionais. 
e-mail: maria.clotilde@ufba.br 
 

Maria Priscilla Kreitlon 
É graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em Educação 
pela Université de Montréal e doutorado em Administração pela Universidade Federal da 
Bahia. Atua como professora colaboradora do Núcleo de Pós-graduação da Escola de 
Administração da UFBA e desenvolve pesquisas sobre os novos atores e poderes do mundo 
contemporâneo, com foco principalmente sobre as grandes corporações transnacionais e os 
movimentos internacionais de resistência e de contestação política.  
e-mail:  kreitlon@uol.com.br 
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Maria Teresa Franco Ribeiro 
É graduada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, possuindo mestrado 
em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro e doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Membro fundador do Instituto Voçoroca em Minas Gerais. Pós-doutorado no 
Institut dês Hautes Etudes sur l’Amérique Latine – IHEAL – Centre de Recherche et 
Documentation sur l’Amérique Latine – CREDAL, sobre a temática “Desenvolvimento e 
Território”. Atualmente é pesquisadora e professora adjunta da Universidade Federal da 
Bahia. 
e-mail: mariatfr@uol.com.br 
 
Mateus Santos da Silva 
Graduando em Administração pela Universidade Federal da Bahia, é bolsista de iniciação 
científica vinculado ao LABMUNDO. Desenvolve pesquisas sobre Movimentos Contestatórios 
Transnacionais e a Questão Ambiental. 
e-mail: mecoadm@gmail.com 
 
Muniz Gonçalves Ferreira 
É licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense, possui mestrado em 
Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado 
em História Econômica pela Universidade de São Paulo. 
e-mail: munfer@terra.com.br 
 
Rubenilda Sodré dos Santos 
Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia em 2005, atualmente é 
mestranda em Ciências Sociais também pela UFBA. Desenvolve pesquisas referentes à 
Justiça e Desenvolvimento Social. 
e-mail: rubenildasodre@hotmail.com 
 
Ruthy Nadia Laniado (Vice-coordenadora) 
Graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, possui mestrado em Latin 
American Government pela University of Essex e doutorado em Government Studies - 
University of Essex. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia. 
Desenvolve pesquisas na linha de Globalização e novos atores do sistema-mundo 
contemporâneo Ação Coletiva e Movimentos Sociais. 
e-mail: ruthy@ufba.br 
 
Tássia Camila de Oliveira Carvalho 
É graduanda em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal da Bahia. Atualmente é bolsista de iniciação científica vinculada ao 
LABMUNDO, realizando pesquisas sobre Contestação Transnacional, Fórum Social Mundial 
e Ambientalismo. 
e-mail: tassiaufba@gmail.com 

 
 
Pesquisadores estrangeiros 
 
Bertrand Badie 
Professor titular de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Políticos de Paris, 
especialista de renome internacional sobre temas de soberania, responsabilidade e direitos 
humanos, história das relações internacionais. Atualmente é Presidente do Conselho 
Científico do Institut Français du Proche-Orient e membro do Comitê executivo da 
International Political Science Association.  
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Germán Solinís 
É funcionário internacional da UNESCO, Setor de Ciências Sociais e Humanas, arquiteto e 
doutor em sociologia, especialista em questões urbanas. 
 

Guillaume Devin 
Professor de Relações Internacionais do IEP de Paris. Sociólogo e jurista, pesquisa temas 
relativos à sociologia das relações internacionais, solidariedades transnacionais e União 
Européia. 
 
Heriberto Cairo Carou 
É Professor titular da Universidade da Universidad Complutense de Madrid,trabalha sobre 
temas de geopolítica e poder na América Latina, estudos descoloniais e territorialização. 
Coordenador da Rede ALFA AMELAT XXI. 
 

Jaime Preciado Coronado 
Professor Titular da Universidad de Guadalajara (México). Especialista em estudos 
iberoamericanos e geopolítica na América Latina. 
 

Marie Françoise Durand 
Geógrafa e professora do Instituto de Estudos Políticos de Paris. Coordenadora da Oficina 
de Cartografia do IEP, pesquisa sobre temas relacionados com espaço mundial, geopolítica 
e sistema mundial contemporâneo. 
 
Martine Droulers 
É professora da Université de Paris IV (Paris-Sorbonne) e pesquisadora do Centre de 
Recherche et Documentation sur l´Amerique Latine - Paris. Geógrafa, pesquisa sobre temas 
relativos a desenvolvimento sustentábel e geopolítica da Amazônia. 
 

Pascale Dufour 
É Professora adjunta da Université de Montreal e professora convidada da Université des 
Langues Étrangères de Pékin. Cientista política, pesquisa temas relacionados com 
movimentos sociais transnacionais, participação política e redes feministas transnacionais. 
 
Ronny Viales Hurtado 
Professor de História da Universidad de Costa Rica. Historiador e especialista de temas de 
integração regional e relações entre América Central e Estados Unidos. 



EVENTOS 
 
O LABMUNDO tem mantido uma política de "portas abertas" para a 
discussão acadêmica nos últimos dois anos que proporcionou a visita de 
professores especialistas na área de Relações Internacionais e diplomatas. 
Houve também um grande esforço no intuito de promover eventos 
relacionados à questões internacionais, tenham sido estes promovidos ou 
não pelo LABMUNDO.  
 
 

Eventos promovidos pelo LABMUNDO 
 
Fevereiro de 2006 
 
§ No início do ano de 2006, o recém criado Laboratório de Análise Política 

Mundial (LABMUNDO), recebe a visita da professora francesa Pasquale 
Dufour (Université de Montreal) que ministra uma conferência sobre 
Movimentos Sociais Transnacionais e a Marcha Mundial das Mulheres. A 
conferência é realizada no auditório da Escola de Administração da 
Universidade Federal da Bahia. 

 
Março de 2006 
 
§ Lançamento da disciplina ADMA95 - Relações Internacionais para 

graduação na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. 
Ministrada pelo professor Carlos R. S. Milani, a disciplina tem por objetivo 
introduzir os alunos à complexidade das relações internacionais 
contemporâneas a partir de uma abordagem interdisciplinar. 
 

§ Visita do embaixador francês no Brasil Jean de Gliniasty que ministra uma 
conferência sobre Relações Brasil-França e Diplomacia Francesa. A 
conferência é realizada no auditório da Escola de Administração da 
Universidade Federal da Bahia. 

 
Outubro de 2006 
 
§ Visita da professora francesa Marie-Françoise Durand (Institut d'Études 

Politiques de Paris - França) que ministra uma conferência na disciplina 
ADMA95 – Relações Internacionais para os alunos de graduação, sobre a 
temática da Diversidade Cultural e Políticas Multiculturais.  
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Novembro de 2006 
 
§ Visita do professor Pascal Delisle (Diretor do "American Center" de 

Sciences Pó – França) que participa de debate sobre “Meio ambiente e 
relações internacionais: a construção de uma problemática transnacional 
no âmbito das relações internacionais”, realizado no auditório da Escola 
de Administração da Universidade Federal da Bahia. 

 
Março de 2007 
 
§ O LABMUNDO abre o ano de 2007 com a visita do professor chileno 

Lorenzo Azar (Universidade Católica, Chile), que ministra uma palestra 
sobre Migração, Globalização e Interculturalidade para os alunos de 
graduação da disciplina ADMA95 – Relações Internacionais. 

 
Abril de 2007 
 
§ Ocorre a visita do professor francês Guillaume Devin (Sciences Po - 

França) que ministra uma palestra sobre Tratados Europeus, realizada no 
auditório da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. 
 

§ Visita novamente o LABMUNDO a professora Marie-Françoise Durand, 
desta vez ministrando uma palestra sobre Migrações Internacionais, para 
os alunos de graduação da disciplina de Relações Internacionais. 

 
Agosto de 2007 
 
§ Visita do professor belga Phillipe Copinski (Sciences Po – França) que 

realiza uma oficina de 3 dias sobre a Geopolítica do Petróleo. A oficina é 
realizada na Escola de Administração da Bahia e conta com a presença 
de estudantes de graduação e pós-graduação, professores e demais 
profissionais da área de petróleo. 

 
Outubro de 2007 
 
§ Visita do embaixador brasileiro nos Estados Unidos Antônio Patriota, que 

ministra uma palestra sobre as relações Brasil – EUA. A palestra é 
realizada no auditório de Administração da Universidade Federal da 
Bahia. 
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Eventos com a participação de membros do LABMUNDO 
 
Eventos 2006 
 
II Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (ENECULT). 
Membro participante: José Carlos Salles. 
 
Congresso Nacional sobre os Reflexos da ALCA e do Mercosul nas 
Políticas Públicas do Brasil. 
Membro participante: Ivan Oliveira 
 
III Congreso de Relaciones Internacionales. 
Membro participante: Ivan Oliveira 
 
Ciclo de Conferências San Tiago Dantas: Relações Internacionais e 
Política Externa Independente. 
Membro participante: Ivan Oliveira 
 
XXV Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA (SEMPPG). 
Membros participantes: Dimitri Martins, Carlos R. S. Milani (orientador). 
 
19º Encontro Anual do Academic Council on the United Nations System 
(ACUNS). 
Membro participante: Diana Aguiar 
 
Seminário Terrorismo e Relações Internacionais - Perspectivas e 
Desafios para o Século XXI. 
Membro participante: Diana Aguiar 
 
X Colóquio Internacional sobre Poder Local. Sessão Temática 
"Globalização". 
Membro participante: Carlos R. S. Milani 
 
2º Seminário de Ciência Política da UFPE.  
Membro participante: Carlos R. S. Milani 
 
Oficina. Gobierno, ciudadanía y democracia: dialogando com América 
Latina a partir de la realidad brasileña. 
Membro participante: Carlos R. S. Milani 
 
Elecciones y perspectivas de la gobernabilidad democrática en América 
Latina.Elecciones 2006 y los retos de la democracia en el Brasil 
contemporaneo. 
Membro participante: Carlos R. S. Milani 
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30º Encontro Anual da ANPOCS. 
Membro participante: Carlos R. S. Milani 
 
Debate Comemorativo dos Direitos Humanos. Migrações Internacionais: 
Violações Contemporâneas de Direitos Humanos. 
Membro participante: Carlos R. S. Milani 
 
Seminários realizados pela Maison de L’Amerique Latine: Integracion 
económica em America Latina. 
Membro Participante: Maria Teresa Ribeiro 
 
 
Eventos 2007 
 
IX Congresso Internacional da Associação Brasileira de Estudos 
Canadenses (ABECAN). 
Membros participantes: Ruthy Laniado, Carlos R. S. Milani 
 
XIII Encontro de Ciências Sociais do Norte-Nordeste. 
Membro participante: Ruthy Laniado 
  
I Encontro da Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI). 
Membros participantes: Carlos R. S. Milani, Ivan Oliveira, Diana Aguiar 
 
III Encuentro Iberoamericano de Relaciones Internacionales. 
Membro participante: Ivan Oliveira 
  
Congresso Brasileiro de Sociologia. 
Membro participante: Felippe Ramos 
 
XXVI Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA (SEMPPG). 
Membro participante: Felippe Ramos 
 
IV Seminário Estudantil de Pesquisa em Administração (SEPADM) 
Membro participante: Fabio Pablo Santana, Mateus Santos 
 
II Escola de Verão UNESCO/MOST. 
Membro participante: Elsa Kraychete, André Luis 
 
Congreso Internacional Reforma del Estado: Democracia, Gobierno e 
Instituciones. 
Membro participante: Carlos R. S. Milani 
 
Curso de Gestão da Internacionalização Universitária (ANDIFES). 
Membro participante: Carlos R. S. Milani 
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Escuela de Investigación del Master de Estudios Contemporáneos de 
América Latina.Globalización y Contestación Política en el Orden 
Mundial Contemporáneo. 
Membro participante: Carlos R. S. Milani 
 
I Seminário sobre Mediação e Arbitragem da Unyahna. 
Membro participante: André Luis 
 
Seminário “Gouvernance régional et société civile au Mercosur” 
Membro participante: Maria Teresa Ribeiro 
 
Colóquio “The World Trade Organization: is an end to the crisis in 
sight?” Membro participante: Maria Teresa Ribeiro 
 
Seminário sobre a história do desenvolvimento e a contribuição dos 
paises do leste e da Índia 
Membro participante: Maria Teresa Ribeiro 
 
Journées D’Etudes Internationales: Villes et Régions frontières.  
Membro participante: Maria Teresa Ribeiro 
 
L’attractivité des Territoires: regards croisés. Politiques de 
développement durable et projets attractifs.  
Membro participante: Maria Teresa Ribeiro 
 
Troisième Rencontre Europe – Amérique Latine: Démocratie 
participative. 
Membro participante: Maria Teresa Ribeiro 
 
Table ronde sur le projet ALBA 
Membro participante: Maria Teresa Ribeiro 
 
Colloque ENeC2007 "L'après développement durable : espaces, nature, 
culture et qualité" Universidade Paris IV 
Membro participante: Maria Teresa Ribeiro 

 
XVIIIe Colloque de l’ASRDLF- Grenoble et Chambéry. 
Membro participante: Maria Teresa Ribeiro 

 
Deuxième Congrès international pluridisciplinaire du GIS “Réseau 
Amérique Latine “ 
Membro participante: Maria Teresa Ribeiro 
 
Ciclo de palestras-debates DA ITES – “"A tentação ética do capitalismo" 
Membro participante: Maria Teresa Ribeiro 
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Plenárias LABMUNDO 
  
As Plenárias LABMUNDO configuram-se como reuniões periódicas nas quais 
são debatidos temas relevantes da política mundial hoje à luz de bibliografia 
previamente selecionada. Uma das principais características desses 
encontros é a possibilidade de pôr em discussão pontos de vista 
diversificados de autores que tratam de temas internacionais, além do debate 
entre as diversas interpretações de professores e estudantes participantes 
das Plenárias. Devido ao seu caráter de “portas abertas”, as Plenárias 
LABMUNDO proporcionam um espaço onde a multidisciplinaridade está 
sempre presente, tendo em vista que os participantes possuem afinidades 
teóricas distintas e são originários de diversas áreas do conhecimento. 
  
Dinâmica 
  
As Plenárias LABMUNDO são presididas por um ou mais debatedores 
previamente escolhidos que ficam responsáveis por apresentar os textos e 
levantar os primeiros pontos de discussão. Após as exposições iniciais dos 
debatedores, os participantes da Plenária expõem suas interpretações dos 
textos e lançam-nas para discussão. 
  
  

Plenárias realizadas em 2007 
  

Maio, 17 

  
Tema: Geopolítica e Geoeconomia 
  
Debatedores: Prof. Elsa Sousa Kraychete 

  Prof. Muniz Gonçalves Ferreira 

  
Julho, 06 
  
Tema: A produção capitalista do espaço 

  
Debatedor: Prof. Carlos R. S. Milani 
  
 Agosto, 24 
  
Tema: Meio ambiente e política internacional 
  
Debatedores: Prof. José Célio Andrade 

                       Andréa Cardoso Ventura 



Setembro, 28 

  
Tema: Oriente médio 

  
Debatedores: Ivan Tiago Oliveira 

                       Dimitri Martins de Oliveira 

  
  
Novembro, 23 e 30 

  
Tema: Relações Internacionais – Perspectivas brasileiras e mexicanas 

  
Plenária para definição da agenda da confecção do livro em parceria com 
pesquisadores mexicanos.  

 

 
 
 
Cursos Promovidos pelo LABMUNDO 
 
Geopolítica do Petróleo (2007) 
 
Em agosto de 2007, o Laboratório de Análise Política Mundial realizou, na 
Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, a oficina 
“Geopolítica do Petróleo” com o professor Philippe Copinschi. A oficina teve 
carga horária de 12 horas dividas em três encontros (13, 15 e 17/08/2007). 
Com uma média de 20 participantes por encontro, a Oficina Geopolítica do 
Petróleo tratou essencialmente das temáticas mais relevantes em torno do 
petróleo atualmente, dentre elas: a sua trajetória histórica, a OPEP, a 
indústria do petróleo, política americana em relação ao petróleo, a guerra do 
Iraque, o “paradoxo” do petróleo e o futuro do petróleo. 
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Docência 
 

 
Disciplinas da Graduação 
 

ADM A95 – Relações Internacionais 
 
A disciplina de Relações Internacionais, ministrada desde o primeiro 
semestre de 2006 pelo professor Carlos R. S. Milani, tem por objetivos: 
 
§ Introduzir os alunos à complexidade das relações internacionais 

contemporâneas a partir de uma abordagem interdisciplinar (política, 
sociológica, geo-histórica e econômica); 
 

§ Analisar criticamente as diferentes dimensões do fenômeno da 
globalização (dimensões econômica, comercial, financeira, política, 
social, ideológica, cultural, histórica e espacial); 
 

§ Introduzir os estudantes à análise do mundo contemporâneo enquanto 
sistema político e social, pensando as lógicas de conflito e as 
dinâmicas de cooperação entre os diversos atores (Estado-nação, 
organizações intergovernamentais, bancos de desenvolvimento, 
organizações não-governamentais, empresas transnacionais,
movimentos sociais transnacionais, redes do crime e do narco-tráfico, 
etc.); 
 

§ Incitar os estudantes a desenvolver sua capacidade de compreensão 
crítica das relações entre as escalas local e global da política mundial 
contemporânea; 
 

§ Estimular os estudantes a estudar a conjuntura internacional e a 
compreender as formas de inserção do Brasil (política externa) e das 
entidades subnacionais nas relações internacionais contemporâneas. 
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Disciplinas do Mestrado Acadêmico 
 
 

ADM B90– Globalização, Governança e Organizações Internacionais 
FFCH C60 – Globalização e Política Internacional 
 
A disciplina do Mestrado Acadêmico, ministrada pelo professor Carlos R. 
S. Milani, tem como principal objetivo buscar compreender como e por 
que os atores internacionais, estatais e não governamentais, respondem 
ao desafio das novas formas de articulação entre soberania e 
responsabilidade, território fixo e redes fluidas, solidariedade nacional e 
solidariedades transnacionais, tempo da decisão política e tempo 
geológico do planeta, normatividade universal e particularismos, 
legitimidade e contestação, etc. Partindo do princípio de que os processos 
de globalização (histórica, multidimensional, complexa) transformam a 
política contemporânea (politics, policy, polity), a noção de ator, a idéia de 
fronteira (in/out), bem como os modos de subordinação social dos sujeitos 
globais, a disciplina busca analisar essas tensões à luz da teoria clássica 
das relações internacionais e das produções mais recentes 
(construtivismo, transnacionalismo, estudos feministas e pós coloniais das 
relações internacionais) neste campo teórico analítico. 

 
FFCH C31 – Contestação Política e Globalização na Ordem Social 
Contemporânea 

 
A disciplina do Mestrado Acadêmico, ministrada pelo professor Carlos R. 
S. Milani e a professora Ruthy N. Laniado versa sobre o novo sentido da 
política e da conflitualidade em contextos de globalização. Centra o 
estudo do tema em uma compreensão mais abrangente do sujeito, da 
ação e da ordem social a partir da análise dos atuais atores, movimentos 
e organizações da contestação política de caráter transnacional. Enfatiza 
a necessidade de re-situar os modos de organização da política em 
termos de redes, horizontalidade decisória, fluidez organizacional, 
amplitude do espaço e tempo, sujeitos sociais complexos, assim como a 
re-significação da ação coletiva e da legitimidade no espaço público, tanto 
nos países centrais como periféricos.  
A ação política transnacional evidencia novas expressões de contestação 
e conflitualidade em relação à política hegemônica de globalização 
empreendida por estados, grupos sociais e agentes econômicos que 
sustentam o status quo de uma ordem social fortemente fundada na ética 
do mercado. 
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Disciplinas do Mestrado Profissional 
 

ADM 651 – Desenvolvimento Local e Terceiro Setor* 
 

A disciplina do Mestrado Profissional ministrada pelo professor Carlos R. 
S. Milani, que versa sobre a temática da Globalização a partir de diversas 
perspectivas analíticas, busca propiciar aos estudantes uma análise 
crítica: 
 
§ Das diferentes dimensões da globalização (econômica, comercial, 

financeira, política, ideológica, cultural e social) a fim de redefinir o 
fenômeno em sua abrangência, complexidade e historicidade; 
 

§ Do quadro geral dos atores da globalização em seu contexto amplo de 
atuação, estimulando uma percepção mais aprofundada sobre seu 
papel e recursos de que dispõem; 
 

§ Do impacto que tem o fenômeno da globalização na concepção 
contemporânea de desenvolvimento e de territorialidade. 

 
* Nome oficial da disciplina a ser modificado para “Globalização e Fragmentação no Mundo 
Contemporâneo” 

 
 
 
 
 
 
 

Titulações – 2007 
 

Maria Teresa Franco Ribeiro realiza pós-doutorado na Nouvelle 
Sorbonne/Paris III - Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique Latine – 
IHEAL - Centre de Recherche et Documentation sur l´Amérique Latine- 
CREDAL, com a Professora Martine Droulers, sobre a temática 
desenvolvimento e Território; uma diálogo entre a geografia e a economia. 
 

 
 



Publicações 
 
Os anos de 2006 e 2007 foram marcados por um extenso esforço de 
publicação de artigos para os pesquisadores do Labmundo. Conclusão de 
pesquisas, seminários e congressos internacionais apresentaram-se como 
oportunidade de levar para o Brasil e o mundo o pensamento acadêmico do 
grupo de pesquisa. 
 
Livros e coletâneas 
 
MILANI, Carlos R. S. (Org.). Ordem Mundial e Contestação Política. 19. Ed. 
Salvador: Caderno CRH, 2006. v. 1. 
 
Artigos 
 
AGUIAR, Diana. As Redes Feministas Transnacionais e as Organizações 
Internacionais: Diferentes Visões do Processo de Desenvolvimento. Cena 
Internacional (UnB), v. 9, p. 140-165, 2007. 
 
AGUIAR, Diana. As Redes Feministas Transnacionais: ativismo no tema de Gênero 
e Desenvolvimento. In: I Encontro da Associação Brasileira de Relações 
Internacionais, 2007, Brasília. ABRI, 2007. v. 1. 
 
BATALHA, E. DE S.; ARTURI, C. S.. Movimentos Sociais Transnacionais e Reação 
Interestatal: considerações teóricas à luz do Fórum Social Mundial e da cooperação 
securitária na União Européia. Cadernos do CRH (UFBA), v. 19, p. 461-477, 2006. 
 
DIAS, Camila Carneiro & COSTA, Maria Conceição. Cooperação Internacional e 
Bioprospecção no Brasil e no Peru. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação 
& Inovação em Saúde - RECIIS , v. 1, p. 123-127, 2007. URL: 
http://www.reciis.cict.fiocruz.br/index.php/reciis, ISSN: 1981-6278. 
 
DIAS, Camila Carneiro & COSTA, Maria da Conceição. Produção e Utilização de 
Conhecimento em Biotecnologia Aplicada à Bioprospecção: Considerações sobre os 
Casos do Brasil e Peru. In: Primer Congreso Argentino de Estudios Sociales de la 
Ciencia y la Tecnológia, 2007, Buenos Aires. ACTAS del Primer Congreso Argentino 
de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, 2007. 
 
DIAS, Camila Carneiro & COSTA, Maria da Conceição. Natureza e Impactos das 
Parcerias Norte-Sul em Bioprospecção: uma Análise do Caso Peruano. In: XII 
Seminario Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica - ALTEC, 2007, Buenos 
Aires. Anais do XII Seminario Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica - 
ALTEC, 2007. 
 
FERREIRA, M. G.. Rumo à Globalização - A economia brasileira e o espaço 
econômico mundial nas últimas décadas do século XX. Cadernos do CRH (UFBA), 
v. 19, p. 391-413, 2006. 
 

35  | relatório bianual | labmundo  2006 / 2007

BIÊNIO 2006 / 2007



36  | relatório bianual | labmundo  2006 / 2007

BIÊNIO 2006 / 2007

KRAYCHETE, E. S.. A mão visível de instituições da cooperação internacional para 
constituir mercados microfinanceiros. In: 30º Encontro da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2006, Caxambu. 30º ANPOCS 
2006. Caxambu : ANPOCS, 2006. 
 
KRAYCHETE, E. S.. Desenvolvimento: razões e limites do discurso do Banco 
Mundial. Cadernos do CRH (UFBA), v. 19, p. 415-430, 2006. 
 
LANIADO, R. N.; BAIARDI, Amilcar . Redes, associativismo e cultura política em 
uma sociedade globalizada. Cadernos do CRH (UFBA), Salvador, Bahia, v. 19, n. 
46, p. 111-121, 2006. 
 
LANIADO, R. N.; MILANI, Carlos . Analysing social movements in a globalising 
world: a methodological approach based on the case study of the world social forum. 
In: Transnationalization of Solidarities and Women Movements, 2006, Montréal. 
Transnationalization of Solidarities and Women Movements. Montréal : Université de 
Montréal, 2006. v. 1. p. 01-16. 
 
LANIADO, R. N.; MILANI, Carlos . Transnational social movements and the 
globalization agenda: a methodological approach based on the analysis of the world 
social forum. THE MARIAN AND ARTHUR EDELSTEIN VIRTUAL LIBRARY, v. 5, p. 
01-024, 2006. 
 
LOIOLA, E. ; RIBEIRO, M. T. F. . A Science, Techonological & InnovationProposal 
for the State of Bahia: A Transversal Approach. Journal of Technology Mangement of 
Innovation, v. 2, p. 80-91, 2007 
 
MARTINS, Dimitri; BARBOSA, M. A. G. . A economia global no pós-consenso de 
Washington: uma análise das crises financeiras ocorridas nos países emergentes na 
década de 1990. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 
 
MILANI, Carlos R. S.. Global Governance, Legitimacy and Contestation: a 
methodological approach based on the analysis of transnational social movements. 
In: Sixth Pan-European International Relations Conference, 2007, Torino. Annals of 
the Sixth Pan-European International Relations Conference, 2007. 
 
MILANI, Carlos R. S.. Globalização e contestação política na ordem mundial 
contemporânea. Cadernos do CRH (UFBA), v. 19, p. 377-383, 2006. 
 
MILANI, Carlos R. S.. Mitos construídos acerca da participação no âmbito da 
cooperação internacional para o desenvolvimento: um olhar a partir da experiência 
brasileira recente. In: Luiz Carrizo; Enrique Gallicchio. (Org.). Desarrollo Local y 
Gobernanza: enfoques transdisciplinarios. 1a. ed. Montevidéu:
CLAEH/UNESCO/CAF, 2006, v. , p. 125-135. 
 
MILANI, Carlos R. S.. O Anti/alterglobalismo e o Fórum Social Mundial de Nairóbi: 
Contestação e Redes Transnacionais na Política Mundial. Cena Internacional (UnB), 
v. 9, p. 102-122, 2007. 
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MILANI, Carlos R. S.. Porto Alegre´s World Social Forum in Perspective: an analysis 
of the relationships between transnational social movements, political parties and 
trade unions in contemporary world politics. In: 4th European Consortium on Political 
Research (ECPR) Conference, 2007, Pisa (Itália). Annals of the 4th European 
Consortium on Political Research (ECPR) Conference, 2007. 
 
MILANI, Carlos R. S.. Solidariedades sem fronteiras e política mundial na 
contemporaneidade. In: IX Congresso Internacional da Associação Brasileira de 
Estudos Canadenses, 2007, Salvador. Anais do IX Congresso da ABECAN, 2007. 
 
MILANI, Carlos R. S.; KERAGHEL, C. . The International Agenda for Sustainable 
Development: International Contestatory Movements. In: Sophie Thoyer; Benoit 
Martimort. (Org.). Participation for Sustainability in Trade. 1 ed. Londres: Ashgate 
Publishers, 2007, v. 1, p. 93-109. 
 
MILANI, Carlos R. S.; LANIADO, Ruthy Nadia . Contestação Política e 
Solidariedades Transnacionais: a contribuição política dos movimentos feministas e 
das redes ambientalistas para uma nova ordem mundial. In: Segundo Seminário 
Nacional, 2007, Florianópolis. Anais do Segundo Seminário Nacional. Florianópolis : 
UFSC, 2007. 
 
MILANI, Carlos R. S.; LANIADO, Ruthy Nadia . Espaço mundial e ordem política 
contemporânea: uma agenda de pesquisa para um novo sentido da 
internacionalização. Cadernos do CRH (UFBA), v. 19, p. 479-498, 2006. 
 
MILANI, Carlos R. S.; LANIADO, Ruthy Nadia . Transnational Social Movements in a 
Globalising World: a Methodological Approach Based on the Analysis of the World 
Social Forum. In: Transnationalization of Solidarities and Women Movements, 2006, 
Montreal. Annals of the International Seminar on Transnationalization of Solidarities 
and Women Movements, 2006. 
 
MILANI, Carlos R. S.; FREITAS, Cristina A. . O Fórum Social dos Estados Unidos 
em 2007: a manifestação alterglobalista no coração da hegemonia. Revista 
Eletrônica Portas, v. 1, p. 43-66, 2007. 
 
OLIVEIRA, A. E. A.; LANIADO, R. N. . Representação do político, território e nação: 
o sentido da dimensão regional em relação ao nordeste na era da globalização. In: 
XIII ENCONTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DO NORTE NORDESTE, 2007, Maceió. 
XIII Encontro de Ciências Sociais do Norte-Nordeste. Maceió : Universidade Federal 
de Alagoas, 2007. v. 01. p. 01-15. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. A ordem econômico-comercial internacional: uma 
análise histórica do sistema multilateral de comércio. In: III Congreso de Relaciones 
Internacionales, 2006, La Plata. Relaciones Internacionales. La Plata : Universidad 
Nacional de La Plata, 2006. v. 01. p. 73-92. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. A ordem econômico-comercial internacional: uma 
análise da evolução do sistema multilateral de comércio e da participação da 
diplomacia econômica brasileira no cenário mundial. Contexto Internacional, 2007. 
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OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. De Havana à Doha: o sistema multilateral de 
comércio em perspectiva histórica.. Carta Internacional (São Paulo), v. 01, p. 48-58, 
2006. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. Livre Comércio versus Protecionismo. Revista 
Acadêmica Multidisciplinar Urutágua (UEM), v. 11, p. 25-43, 2006. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. Modernização liberal e crescimento econômico: a 
experiência chilena em análise comparativa. In: I Encontro da Associação Brasileira 
de Relações Internacionais, 2007, Brasília. Transformações na ordem internacional 
na primeira década do século XXI. Brasília : ABRI, 2007. v. 1. p. 50-73. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. O Sistema Multilateral de Comércio: um approach 
neo-institucionalista.. Revista Acadêmica Multidisciplinar Urutágua (UEM), v. 9, p. 
20-37, 2006. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. O Sistema Multilateral de Comércio e a política 
brasileira de comércio exterior.. Revista Autor (São Paulo), v. 4, p. 15-32, 2006. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. O sistema multilateral de comércio e a diplomacia 
comercial brasileira. In: Ciclo de Conferências San Tiago Dantas: Relações 
Internacionais e Política Externa Independente, 2006, Salvador. Relações 
Internacionais e Política Externa Independente. Salvador : IRAE, 2006. v. 01. p. 14-
49. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. O tema agrícola no sistema multilateral de 
comércio (1947-2006): uma análise de uma perspectiva brasileira. In: III Encuentro 
Iberoamericano de Relaciones Internacionales (IBERAM), 2007, Buenos Aires. 
Perspectivas políticas y económicas en una Iberoamérica presente. Buenos Aires : 
CEERI, 2007. v. 1. p. 250-274. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. Panorama econômico internacional: retrospectiva 
de 2005 e previsões para 2006.. Conjuntura & Planejamento, Salvador-BA., v. 142, 
p. 26-33, 2006. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. Teoria do comércio internacional: correntes e 
debates. Revista de Economia & Relações Internacionais, v. 5, p. 80-97, 2007. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. Teorias do comércio internacional: uma revisão do 
debate livre comércio x protecionismo. Carta Internacional (São Paulo), v. 01, p. 58-
69, 2006. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado; DIAS, R. F. . A economia internacional dá sinais de 
desaceleração, mesmo que ainda incipientes.. Conjuntura & Planejamento, v. 146, p. 
27-33, 2006. 
 
RAMOS, Felippe S.. A juventude à luz das transformações políticas e de valores em 
um mundo de fronteiras globalizadas. In: 13º CISO - Encontro de Ciências Sociais 
Norte Nordeste, 2007, Maceió. ---, 2007. 
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RIBEIRO, Maria Teresa F. Gestão do Território e Desenvolvimento: um convite à 
reflexão e ao exercício do diálogo entre saberes. ANAIS do ENANPAD. Rio de 
Janeiro, 2007 
 
RIBEIRO, Maria Teresa, Le territoire, est-t-il un concept  de base pour la construction 
de politiques publiques de développement local ? L’expérience du Brésil/Bahia. 
XVIIIe Colloque de l’ASRDLF- Association de Science Régionale de Langue 
Française Grenoble et Chambéry ; 11-12 et 13 juillet 2007: Les dynamiques 
territoriales : débats et enjeux entre les différentes approches disciplinaires 
 
ROJO, R. E.; MILANI, Carlos ; ARTURI, C. S. . A kâl al-munâza ât al-dawliyya wa 
âlyât al-i râf al-dimuqrâty. International Social Science Journal, v. 182, p. 201-230, 
2006. 
 
ROJO, Raul Enrique; MILANI, Carlos ; ARTURI, C. S. . Guójì kàngzh&#275;ng de 
bi&#462;odá mínzh&#468; kòngzhì j&#299;zhì. Guóji sehui kexue zazhi, v. 22, p. 
149-162, 2006. 
 
SANTANA, Fabio Pablo de Almeida; OLIVEIRA, Larissa Saldanha . Contrastando as 
políticas externas do Brasil e do México na década de 1990. Cadernos do SepAdm, 
v. 4, p. 69-80, 2007. 
 
SANTOS, J. C. S.; NEVES, B. C. . Produção acadêmica em Relações 
Internacionais: perspectivas subregionais. In: MILANI, C.. (Org.). La agenda 
internacional y la política hemisférica de las Américas. Colima: Universidade de 
Colima, 2007, v. , p. -. 
 
SILVA, Mateus S.. O alterglobalismo em rede: Análise da estruturação e ação 
transnacional da ATTAC. Cadernos do SepAdm, v. 4, p. 93-103, 2007. 
 
SILVA, Sílvio R, RIBEIRO, Maria Teresa, ANDRADE, José Célio. Nova Perspectiva 
no olhar sobre a questão ambiental: um convite ao pensar complexo. In: BASTOS, 
A. V. ROCHA, N. (org) Psicologia; novas direçòes no diálogo com outros campos de 
saber. São Paulo: Casa do Psicológo. 2007. 464p. 
 
SOUZA, Elizabeth Regina Loiola da Cruz ; RIBEIRO, M. T. F. . Política de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (CT&I) como Instrumento de Governança para o 
Desenvolvimento. Bahia Análise & Dados, v. 14, p. 687, 2006 
 
VENTURA, A. C.. A Gestão Socioambiental frente ao Protocolo de Kyoto: uma 
análise do Projeto Plantar. In: V SIMGEN - Simpósio de Gestão e Estratégia em 
Negócios, 2007, Seropédica - RJ. Anais do V Simpósio de Gestão e Estratégia em 
Negócios, 2007. 
 
VENTURA, A. C.; ANDRADE, J. C. S.. O Protocolo de Kyoto e a Inauguração de um 
Novo Mercado. In: 2º Congresso Acadêmico em Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
2006, Niterói/RJ. Anais do 2º Congresso Acadêmico de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, 2006. 
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VENTURA, A. C.; ANDRADE, J. C. S.. O Protocolo de Kyoto: Oportunidades de 
Negócios para a Bahia. Revista Desenbahia, v. 6, p. 10-30, 2007. 
 
VENTURA, A. C.; ANDRADE, J. C. S. . Regulação de Conflitos Socioambientais: 
Uma Análise do Projeto de MDL da Plantar Siderúrgica S.A. In: XI Encontro Nacional 
sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente, 2007, Curitiba. Anais do IX ENGEMA - 
Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente, 2007. 
 
 
 
 
 

Premiações 
 
Em 2006, os professores Carlos Roberto Sanchez Milani e Ruthy Nadia 
Laniado receberam o primeiro prêmio da ABCP e do Centro Edelstein de 
Pesquisas Sociais pelo artigo Transnational Social Movements and the 
Globalisation Agenda: a Methodological Approach base don the Analysis of 
the World Social Forum. 
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ACERVO LABMUNDO

 
Centro de Documentação – Acervo LABMUNDO 
 
Acervo LABMUNDO  
 
O Laboratório de Análise Política Mundial conta com um acervo 
de mais de 1000 títulos catalogados divididos entre livros, 
artigos, capítulos de livros, periódicos, teses, vídeos em DVD e 
etc., nos idiomas português, inglês, espanhol e francês. 
O Acervo LABMUNDO é um instrumento de grande valia para 
os pesquisadores do Laboratório de Análise Política Mundial e 
para os estudantes que cursam as disciplinas que tratam das 
temáticas do campo das Relações Internacionais. 
Pesquisadores e estudantes podem consultar, localmente, os 
títulos do Acervo LABMUNDO para realização de suas 
pesquisas. 
 
Livros 
 
O Acervo LABMUNDO conta com mais de 430 livros catalogados que tratam 
de diversas temáticas, dentre as quais: teorias das relações internacionais, 
organizações internacionais, política internacional, política externa, 
contestação internacional, movimentos transnacionais, economia
internacional, etc. 
 
Artigos / Capítulos de Livros 
 
O Acervo LABMUNDO conta também com mais de 570 artigos e capítulos de 
livros catalogados que tratam de diversas temáticas das relações 
internacionais. 
 
Periódicos 
 
 Entre seus títulos, o Acervo LABMUNDO conta com mais de 60 periódicos 
catalogados, nacionais e estrangeiros. 
 
Vídeos 
 
Além das vias escritas o Acervo LABMUNDO conta também com mais de 30 
títulos de material audiovisual, dentre eles: filmes, vídeos-aula, conferências 
e etc. 
 



Dados Operacionais 
 

 
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 
 

 
Dados financeiros referentes a 2007 

 

Financiamento Externo Entrada Saída 

Subvenção Européia 
Destino: compra de livros 

€ 2000,00 € 1250,05 

Projeto em Rede IRI-PUC – LABMUNDO 
Destino: compra de livros, missões de pesquisa 

* * 

Projeto CNPq R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 

Financiamento Interno   

Realização de Oficinas 
Destino: manutenção 

R$ 208,00 R$ 189,55 

   

 
* O IRI-PUC, sob a coordenação da Professora Leticia Pinheiro, gere um projeto 
financiado pelo CNPq, no âmbito do qual o LABMUNDO (que integra esta Rede de 
pesquisa Renato Acher sobre o tema Expansão, Renovação e Fragmentação das 
Agendas e Atores de Política Externa) se beneficia de financiamento para a 
participação de seminários de pesquisa (no Rio de Janeiro) e a realização de 
viagens de pesquisa (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e México) 
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DADOS OPERACIONAIS



43  | relatório bianual | labmundo  2006 / 2007

CONCLUSÃO

 

Superando e construindo novas fronteiras 
 
O LABMUNDO tem buscado, enquanto grupo de pesquisa e preocupado com as 
principais problemáticas da realidade internacional, corresponder às expectativas de 
seus membros no que diz respeito à constituição de um núcleo de pesquisa sólido e 
de referência para os estudos das Relações Internacionais, não apenas na Bahia, 
mas no Nordeste e no Brasil. Esse relatório bianual é a expressão de tal esforço, 
mostrando de forma resumida algumas das realizações do LABMUNDO neste breve 
período de sua existência. O relatório não é de modo algum um ponto de chegada 
para o que foi conquistado, e sim um abrir de portas para as infinitas possibilidades 
que se apresentam ao grupo nos próximos anos. O LABMUNDO é um grupo que 
conta com pesquisadores experientes, mas também apresenta um grande número 
de jovens acadêmicos que estão apenas começando suas jornadas pela busca do 
conhecimento. Esta jovialidade incentiva o grupo a pensar sempre à frente e além 
de suas fronteiras institucionais.  
 
O Relatório procurou mostrar que as bases para a superação dos limites já estão 
sendo construídas, de modo que as expectativas geradas não estão acima de suas 
capacidades, mas sim de acordo com elas. Em 2007, uma especialização em 
Relações Internacionais, aprovada pela UFBA, está sendo preparada para começar 
suas atividades em Março de 2008, contando com a participação de professores da 
UFBA e de outras instituições nacionais e internacionais. No que tange à produção 
acadêmica, um livro está sendo desenvolvido pelos membros do LABMUNDO em 
parceria com acadêmicos da Universidade de Colima, outro está sendo coordenado 
sobre o tema das dinâmicas territoriais, além de projetos em preparação com a 
UNICAMP e a UCM em Madrid. A respeito de publicações, o ano de 2008 será 
também marcado por um grande número de artigos, monografias, dissertações e 
teses no campo das Relações Internacionais por parte dos membros do 
LABMUNDO concluintes de seus respectivos cursos. Haverá também a estréia do 
CineLabmundo, uma iniciativa que busca aliar a discussão crítica acerca da 
realidade internacional e a expressão da sétima arte – o cinema. Além disso, a 
disciplina de graduação em Relações Internacionais, um dos pilares da formação do 
grupo, está entrando para o seu quinto semestre consecutivo, estando sempre entre 
as disciplinas mais procuradas pelos estudantes que desejam levar a análise crítica 
além das fronteiras do nacional. Estes são apenas alguns exemplos do que se 
apresenta ao LABMUNDO no ano de 2008, de modo a expandir fronteiras, 
consolidar e criar redes e gerar conhecimento crítico acerca da ordem mundial 
contemporânea... 
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