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AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
 

 
 
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. Neste, que é o segundo relatório de 
atividades do LABMUNDO, correspondente às atividades realizadas no ano de 2008, 
buscamos 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 Fabio Pablo de A. 
Santana e Indira Guimarães Fagundes pela elaboração deste relatório, mas também 
aos membros do LABMUNDO, professores, doutorandos, mestrandos e graduandos, 
pesquisadores sediados em Salvador e em 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 e ao Núcleo de Pós-Graduação em Administração, 
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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UUUMMM   NNNOOOVVVOOO   OOOLLLHHHAAARRR   SSSOOOBBBRRREEE   AAA   PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAA   MMMUUUNNNDDDIIIAAALLL   CCCOOONNNTTTEEEMMMPPPOOORRRÂÂÂNNNEEEAAA   
 
 

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 o sistema-mundo contemporâneo, 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. 
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Breve histórico 
 
 
 
 
 

BBBRRREEEVVVEEE   HHHIIISSSTTTÓÓÓRRRIIICCCOOO   
 
 

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 iniciou-se em março de 2008. 
 
Desde 2004, foram sendo desenvolvidos dois projetos que, hoje, integram as 
atividades do LABMUNDO:  
 
Projeto Alfa-Amelat XXI: em 2004, o professor Carlos R. S. Milani começou a 
colaborar 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 de bolsa integral para cursá-lo.  
 
Disciplina de Relações Internacionais: em 2005, Professor Milani submeteu a 
proposta 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. 
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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?  
 
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 2010; a vice-coordenação foi assumida por Muniz 
Ferreira (entre março de 2006 e março de 2007) e por Ruthy Nadia Laniado (desde 
2007). 
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Ao longo dos três 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. 
 
 

 
 
 

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   DDDOOO   LLLAAABBBMMMUUUNNNDDDOOO   
 

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 
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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;  
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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;  
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. 
 
 
 

LLLIIINNNHHHAAASSS   DDDEEE   PPPEEESSSQQQUUUIIISSSAAA   
 
O LABMUNDO trabalha atualmente com 3 linhas de pesquisa: 
 
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: 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; c) 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”); d) analisar 
o reflexo das transformações em curso sobre a diplomacia e a política externa no 
Brasil. 
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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: a) 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; b) 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; c) 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; d) 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. 
 
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: a) governança global e espaços 
regionais de integração; b) meio ambiente como problema internacional e 
governança ambiental global; c) regime global de propriedade intelectual nos campos 
da biotecnologia e na gestão dos conhecimentos tradicionais; d) organizações 
internacionais e agências de cooperação internacional para o desenvolvimento. 
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MMMEEEMMMBBBRRROOOSSS   DDDOOO   LLLAAABBBMMMUUUNNNDDDOOO   
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bolsista IC sob a orientação da professora Doutora Ruthy Nadia Laniado. Estuda os seguintes temas: 
democracia, sociedade civil local/internacional, movimentos sociais transnacionais, ação coletiva 
transnacional, justiça social global, desigualdade social, relações internacionais, direitos humanos e 
solidariedade transnacional. Participa do grupo de pesquisa LABMUNDO (Laboratório de Análise 
Política Mundial). 
e-mail: alllan_rangel@hotmail.com 
 
Ana Carolina Rebouças de Menezes 
Estudante da Faculdade de Economia da UFBA, bolsista de iniciação científica do LABMUNDO 
(Laboratório de Análise Política Mundial) no projeto: as empresas transnacionais e os fluxos de 
investimentos estrangeiros diretos: tendências e influências sobre os países em desenvolvimento; o 
caso Brasil. 
e-mail: ana.rbcs@gmail.com 
 
Ana Cristina de Oliveira Telésforo 
Graduanda em Administração pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. 
Atualmente é colaboradora do Programa de Estudos, Pesquisas e Formação em Políticas e Gestão 
de Segurança Pública - PROGESP. Desenvolve atividades de análise de créditos financeiros no Banco 
do Nordeste do Brasil S.A, o Banco de Desenvolvimento da Região Nordeste Brasileira. 
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de Análise de Política Mundial (LABMUNDO). No âmbito da pesquisa analisa o mundo 
contemporâneo das Relações Internacionais, a influência das Organizações Internacionais no 
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experiência na área de Comunicação Organizacional, com ênfase em Relações Públicas, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Conflitos Sociombientais, Governança Ambiental e 
Relacionamentos Institucionais. 
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e-mail: cmilani@ufba.br 
 
Carlos Schmidt Arturi 
Professor e, atualmente, Chefe do Departamento de Ciência Política da UFRGS, é também docente 
e orientador do Doutorado em Ciência Política e do Mestrado em Relações Internacionais. 
Graduado em Ciências Sociais e em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), 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. Coordena o Grupo de Pesquisa "Contestação 
Internacional e Controles Democráticos" e é pesquisador-associado do Núcleo de Estratégia e 
Relações Internacionais (NERINT) da UFRGS e do LABMUNDO da UFBA. Pesquisador Nível 2 do 
CNPq, tem experiência nas áreas de Ciência Política e de Relações Internacionais, onde estuda os 
seguintes temas: processos de democratização, política internacional, movimentos antiglobalização 
e cooperação regional em assuntos de segurança e justiça. 
e-mail: carlos.arturi@uol.com.br 
 
Cristina Almeida de Freitas 
Bacharel em Administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com ênfase na área de 
Estudos Organizacionais e Relações Internacionais. Atualmente é mestranda em Administração pela 
UFBA e membro do Laboratório de Análise Política Mundial (LABMUNDO/NPGA), realizando 
pesquisas a respeito da Globalização, Organizações Reticulares e Contestação Política 
Transnacional. Além disso, desenvolve pesquisa mais recente referente aos Think Tanks e processos 
de política externa estadounidense. 
e-mail: kfrentzen@gmail.com 
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Daniela Miranda dos Santos 
Atualmente é estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia, desde 2007. É 
bolsista IC sob a orientação da professora Doutora Ruthy Nadia Laniado. Estuda os seguintes temas: 
democracia, sociedade civil local/internacional, movimentos sociais transnacionais, ação coletiva 
transnacional, justiça social global, desigualdade social, relações internacionais, direitos humanos e 
solidariedade transnacional. Participa do grupo de pesquisa LABMUNDO (Laboratório de Análise 
Política Mundial). 
e-mail: damirdossantos@hotmail.com 
 
Danilo Barbosa Mendonça 
Graduando em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente possui vínculo de 
bolsista de iniciação científica (CNPq) no LABMUNDO - Laboratório de Análise Política Mundial 
(NPGA - UFBA), onde desenvolve pesquisa na área de Cooperação Internacional para a América 
Latina. Áreas de interesse: Relações Internacionais, Cooperação internacional para o 
Desenvolvimento, Organizações Internacionais, Contestação Política, Globalização e Ecopolítica. 
e-mail: mbardani@gmail.com 
 
Diana Aguiar Orrico Santos 
Mestre em Relações Internacionais pelo IRI/PUC-Rio, pesquisando sobre Desenvolvimento, 
Comércio Internacional, Organizações Internacionais, Movimentos Feministas Transnacionais, Ação 
Coletiva Transnacional e Gênero e Desenvolvimento (GAD). Communications Officer da 
International Gender and Trade Network, Pesquisadora do LABMUNDO/UFBA e Professora do 
Curso de Especialização em Relações Internacionais do LABMUNDO/UFBA. 
e-mail: di_aguiar@yahoo.com 
 
Dimitri Leonardo Santana Martins de Oliveira 
Bacharel em Administração formado pela UFBA, com especialização em globalização econômico-
financeira e contestação transnacional. Atualmente é aluno do programa integrado de 
Mestrado/Doutorado em Administração do Núcleo de Pós-Graduação em Administração da UFBA e 
pesquisador do Laboratório de Análise Política Mundial (LABMUNDO) da mesma instituição. Tem 
experiência na área de Globalização, Novos Atores do Sistema-Mundo Contemporâneo, 
Contestação Transnacional, Organizações Internacionais e Relações Internacionais. 
e-mail: dimitri_martins@yahoo.com.br 
 
Elisa de Santana Batalha 
Possui graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(2001) e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(2006). Atualmente atua na área de Jornalismo Científico e Divulgação Científica para crianças. Tem 
experiência na área de Comunicação, com ênfase em jornalismo impresso diário, semanal e mensal, 
comunicação empresarial e divulgação científica. Possui experiência em docência no ensino 
superior. 
e-mail: elisabatalha@fiocruz.br 
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Elsa Sousa Kraychete 
Possui graduação em Economia pela Universidade Federal da Bahia (1978), mestrado em Economia 
pela Universidade Federal da Bahia (1988) e doutorado em Administração pela Universidade 
Federal da Bahia (2005). É professora permanente do Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social da Universidade Católica do Salvador e integra 
os grupos de pesquisa Núcleo de Estudos do Trabalho- UCSal e o Laboratório de Análise Política 
Mundial UFBa. Trabalha centralmente com as temáticas do desenvolvimento, trabalho e pobreza e 
seus rebatimentos territoriais, com ênfase nas políticas de minoração da pobreza, pautadas nas 
agendas de Organizações da Cooperação Internacional, a exemplo das microfinanças. É co-editora 
científica do Caderno do CRH e membro do Conselho Editorial do Cadernos e da Bahia Análise & 
Dados. 
e-mail: elsask@ucsal.br 
 
Fabio Pablo de Almeida Santana 
Graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, com ênfase em Ciência Política 
e graduando em Administração pela Universidade do Estado da Bahia. Bolsista de Iniciação 
Científica pelo CNPq, atualmente é membro do Laboratório de Análise Política Mundial 
(LABMUNDO), realizando pesquisa sobre globalização, contestação política e movimentos sociais 
transnacionais, teorias e conceitos de política externa, teoria das relações internacionais, política 
externa do Brasil, política externa na América-Latina, espaços regionais de integração e soberania. 
e-mail: fabio@labmundo.org 
 
Felippe Silva Ramos 
Bacharel em Sociologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com monografia sobre 
Sociologia Política e Sociologia da Juventude. Cursa pós-graduação latu sensu (Especialização) em 
Relações Internacionais na Escola de Administração da UFBA e strictu sensu (Mestrado) em 
Sociologia na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA (bolsista CNPq), com estudos 
direcionados para a temática de integração regional - o Brasil na CPLP e no Mercosul. Tem 
experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia Política, atuando principalmente nos 
seguintes temas: democracia, sociedade civil, movimentos sociais/ ação coletiva, justiça social/ 
desigualdade social, comportamento e cultura jovem, cultura política, relações internacionais e pós-
modernidade. Participa dos grupos de pesquisa Laboratório de Análise Política Mundial 
(LABMUNDO) e Núcleo de Estudos sobre Poder e Organizações Locais (NEPOL). É professor 
substituto do Departamento de Sociologia da UFBA. 
e-mail: felippejoplin@gmail.com 
 
Flávio André Monteiro Gueiros 
Possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco (2002). Atualmente 
é Administrador Pleno da PETROBRAS. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em 
Administração de Empresas. Atuando principalmente nos seguintes temas: Diplomacia empresarial, 
Globalização, Internacionalização, Relações internacionais. 
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Gustavo Adolfo Menezes Vieira 
Graduando em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), bolsista de Iniciação Científica do 
Laboratório de Análise Política Mundial (LABMUNDO) vinculado à Escola de Administração da 
mesma Universidade onde desenvolve pesquisa na área de Relações Internacionais com ênfase no 
Sistema Interamericano de Tutela dos Direitos Humanos. 
e-mail: menezes-vieira@hotmail.com 
 
Indira Guimarães Fagundes 
Graduanda em Administração pela UFBA, bolsista de Iniciação Científica pelo CNPq e membro do 
Laboratório de Análise Política Mundial (LABMUNDO), realiza pesquisa sobre as empresas 
transnacionais e os fluxos de investimentos estrangeiros diretos: tendências e influências sobre os 
países em desenvolvimento; o caso Brasil. 
e-mail: indiragf@gmail.com 
 
Itania Maria Mota Gomes 
Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (2000) e 
bolsista produtividade em Pesquisa do CNPq desde março 2005. Realizou pós-doutorado, no 
período de outubro/2006 a setembro/2007 na Université Sorbonne-Nouvelle (Paris III). É Mestre 
em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (1995), Jornalista, 
com graduação em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (1990), e Assistente Social, com 
graduação em Serviço Social pela Universidade Católica do Salvador (1987). Atualmente é professor 
adjunto II da Universidade Federal da Bahia, lotada no Departamento de Comunicação. É 
pesquisadora na área de Comunicação, com ênfase em Cultural Studies, Estudos de Recepção, 
Teorias da Comunicação, Teorias do Jornalismo e Análise de Telejornalismo.  
 
Ivan Tiago Machado Oliveira 
Economista e Mestre em Administração pela UFBA, é especialista no trato das relações econômicas 
internacionais. Atualmente é doutorando em Administração pelo Núcleo de Pós-Graduação em 
Administração da UFBA (em co-tutela com Sciences Po - Paris) e pesquisador do Laboratório de 
Análise Política Mundial (LABMUNDO) da mesma instituição. Também é mestrando em Estudos 
Contemporâneos da América Latina pela Universidad Complutense de Madrid e membro da 
Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI) e da International Studies Association (ISA). 
Tem experiência na área de Economia Internacional, com ênfase em Relações do Comércio; Política 
Comercial; Integração Econômica; Relações Internacionais; Diplomacia Econômica; Organizações 
Internacionais e Desenvolvimento Econômico. 
e-mail: ivantiagomachado@hotmail.com 
 
Joannes Cruz Souza 
Graduando do curso de ciências sociais, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal da Bahia. Atualmente é bolsista nessa mesma instituição e inicia o 
desenvolvimento de pesquisa na área de ciência política, com ênfase nas relações internacionais, 
sobre "movimentos sociais transnacionais e Política Mundial: a VIA CAMPESINA como organização-
em-rede no altermundialismo", no LABMUNDO (Laboratório de Análise Política Mundial). 
e-mail: joannessouza@yahoo.com.br 
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João Martins Tude 
Possui graduação em Administração pela Universidade Federal da Bahia (2005). Atualmente é 
coordenador executivo - Incubadora Tecnológica de Economia Solidária. Tem experiência na área 
de Administração, com ênfase em Administração, atuando principalmente nos seguintes temas: 
geração de recursos em ongs, plano de negócios, convívio com a seca, responsabilidade social 
empresarial e escola de música. 
e-mail: joaomtude@yahoo.com.br 
 
Jose Célio Silveira Andrade 
Possui pós-doutorado em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Université Laval - Québec 
- Canadá (2008), doutorado em Administração pela Universidade Federal da Bahia (2000), mestrado 
em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia (1995) e graduação em Engenharia 
Química pela Universidade Federal da Bahia (1987). Atualmente é professor adjunto da Escola de 
Administração da Universidade Federal da Bahia. Professor Permanente, Ex-Coordenador do 
Mestrado Profissional em Administração e do Curso de Especialização em Gestão Empresarial (in 
company Petrobras) do Núcleo de Pós-graduação em Administração (NPGA). É pesquisador 
integrante do grupo de pesquisa LABMUNDO (Laboratório de Análise Política Mundial), da Rede 
TECLIM (Tecnologias Limpas e Minimização de Resíduos) e do CIAGS. Editor da Revista de Gestão 
Social e Ambiental (RGSA). Tem experiência nas áreas de Administração e Engenharia Ambiental, 
com ênfase em Gestão Ambiental e Produção Limpa, atuando principalmente nos seguintes temas: 
estratégias sócio-ambientais, responsabilidade socioambiental, relatórios de sustentabilidade, 
políticas públicas ambientais, inovação ambiental, governança ambiental global e metodologia de 
pesquisa. 
e-mail: celiosa@ufba.br 
 
Lázaro Augusto Guimarães Andrade Brandão 
Mestrando em Administração (UFBa). Graduação em Administração (UFBA/2005). Atualmente é 
professor assistente da Universidade Federal da Bahia e pesquisador do Laboratório de Análise 
Política Mundial (LABMUNDO/NPGA/UFBA). 
e-mail: lazarobrandao@gmail.com 
 
Maria Clotilde Meirelles Ribeiro 
Mestre em Administração pela Universidade Federal da Bahia; especialista em Engenharia de 
Sistemas pela Université du Versailles/France; MBA em Marketing de Serviços pela ESPM/São Paulo 
e Bacharel em Processamento de Dados pela Universidade Federal da Bahia (1978). Atualmente é 
professora da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia junto ao 
Labmundo/Laboratório de Análise Política Mundial, ligado ao Núcleo de Pós Graduação da EAUFBA 
(CPA/NPGA), no curso de Especialização em Relações Internacionais e professora substituta da 
Graduação desta instituição, além de professora do quadro da Universidade de Salvador, UNIFACS. 
Sua atividade profissional esteve concentrada em consultoria na área de gestão estratégica. 
Participou de mais de 40 projetos e estudos voltados para organizações públicas e privadas em 
diversos setores de atividade e elaborou número correspondente de relatórios finais. Desenvolve 
atualmente pesquisas sobre o fenômeno da paradiplomacia de entidades subnacionais e sobre os 
novos atores do sistema internacional. 
e-mail: clotilde.ribeiro.2008@hotmail.com 
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Maria de Fátima Barbosa Góes 
Possui graduação em Administração pela Universidade Católica do Salvador (1998), graduação em 
Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia (1993) e mestrado em Administração pela 
Universidade Federal da Bahia (1997). Atualmente é coordenadora do curso de bacharelado em 
Negócios Internacionais da Universidade Salvador - UNIFACS, coordenadora assistente do curso de 
Administração da mesma instituição e professora de Administração da Produção da Area1FTE. Tem 
pesquisado principalmente os seguintes temas: meio ambiente, conflitos, cooperação, ecologia 
industrial e ecoprojeto. 
 
Maria Priscilla Kreitlon 
Pesquisadora colaboradora junto ao Departamento de Política Científica e Tecnológica da 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Possui graduação em Psicologia pela Universidade 
Federal da Bahia (1989), mestrado em Educação pela Universidade de Montreal (2000) e doutorado 
em Administração pela Universidade Federal da Bahia (2008). É também pesquisadora associada 
junto ao LABMUNDO - Laboratório de Análise Política Mundial, ligado ao Núcleo de Pós-graduação 
em Administração (NPGA/EAUFBA). Seus interesses de pesquisa incluem os seguintes temas: 
globalização, desenvolvimento e sustentabilidade ambiental; disputas por poder e legitimidade 
entre os novos atores do sistema-mundo; análise crítica do discurso; ética e justiça social. 
Atualmente desenvolve pesquisas sobre cooperação internacional e meio ambiente. 
e-mail:  kreitlon@uol.com.br 
 
Maria Teresa Franco Ribeiro 
Possui graduação em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1977), mestrado em 
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1981) 
e doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1994). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área 
de Economia, com ênfase em Economia da Inovação, atuando principalmente nos seguintes temas: 
desenvolvimento, competitividade, inovação, tecnologia, difusão, desenvolvimento sócio-
ambiental. Membro do Instituto Voçoroca em Nazareno-Minas Gerais, com projetos voltados à 
recuperação e preservação do solo e da água. Realizou, de setembro de 2006 a setembro de 2007 
um pós-doutorado no IHEAL - Université Paris III Sorbonne Nouvelle, com o projeto: 
Desenvolvimento e interdisciplinaridade: explorando a interface entre a economia e a geografia. É 
membro fundador do LABMUNDO. 
e-mail: mariatfr@uol.com.br 
 
Mateus Santos da Silva 
Bacharel em Administração pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Ex-
bolsista de iniciação científica (CNPq) no LABMUNDO - Laboratório de Análise Política Mundial. 
Áreas de interesse: Relações Internacionais, Ecopolítica, Política Internacional, Movimentos 
Contestatórios Transnacionais, dentro outros. 
e-mail: mecoadm@gmail.com 
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Milena Siqueira Santos Mendonça 
Graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador (2006). Especialista em Direito do 
Estado (2008). Advogada atua na área de Direito Público com ênfase em Direito Internacional 
Público. Atualmente, desenvolve estudo sobre as Organizações e Redes de Direitos Humanos e sua 
Ação Transnacional. 
 
Muniz Gonçalves Ferreira 
Licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense, Mestre em Relações Internacionais 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Doutor em História Econômica pela 
Universidade de São Paulo. Docente de História Moderna e Contemporânea. Pesquisador da 
História do Brasil Contemporâneo (século XX) e analista das relações internacionais (séculos XIX e 
XX). Estudioso do marxismo clássico e dos movimentos sócio políticos inspirados na tradição 
marxista. Investigador da História das formações de extrema-direita no Brasil e no mundo. 
Atualmente é professor adjunto de História Moderna e Contemporânea do Departamento de 
História da Universidade Federal da Bahia, participa do Laboratório de Estudos Internacionais 
(LABMUNDO) da Escola de Administração/UFBA. Desenvolve pesquisa sobre as atividades artísticas, 
científicas e culturais da intelectualidade comunista brasileira no século XX. Orienta alunos de 
graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) em História na UFBA e UFPE. 
e-mail: munfer@terra.com.br 
 
Rubenilda Sodré dos Santos 
Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (2005). Tem experiência 
na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia Política, atuando principalmente nos seguintes 
temas: participação, cultura política, política e sociedade civil. 
e-mail: rubenildasodre@hotmail.com 
 
Ruthy Nadia Laniado 
Tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado em Ciência Política 
(Latin American Government) pela University of Essex e doutorado em Ciência Política (Government 
Studies) pela University of Essex. Atualmente é Professor Associado da Universidade Federal da 
Bahia. Atua na área de Sociologia Política, com ênfase nos seguintes temas: cultura política, ação 
coletiva, justiça social, movimentos sociais, capital social, direitos humanos e globalização, relações 
internacionais. 
e-mail: ruthy@ufba.br 
 
Tássia Camila de Oliveira Carvalho 
Estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal da bahia e bolsista de Iniciação Científica 
do Laboratório de Análise Política Mundial (LABMUNDO) sob a orientação do professor Dr. Carlos R. 
S. Milani. Aborda temáticas da política internacional como: Globalização, Novos Atores 
Transnacionais, Sistema-mundo contemporâneo, Ambientalismo e Fórum Social Mundial. 
e-mail: tassiaufba@gmail.com 
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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.  
 
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. 
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PPPRRROOOJJJEEETTTOOOSSS   EEEMMM   RRREEEDDDEEE   EEE   PPPAAARRRCCCEEERRRIIIAAASSS   DDDOOO   LLLAAABBBMMMUUUNNNDDDOOO  

 
Projetos em Rede e Parcerias do LABMUNDO 
 
Como já dito anteriormente, a atuação em rede é uma marca essencial do 
LABMUNDO. Ao longo de 2008, foram desenvolvidas diversas parcerias e projetos em 
rede com o intuito da colaboração acadêmica internacionalizada.  
 

Ambassade de France au Brésil 
EE mm bb aa ii xx aa dd aa   dd aa   FF rr aa nn çç aa   nn oo   BB rr aa ss ii ll   
 
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 e etc. 
 

Curso de Idiomas – Francês – 1º Semestre de 2008 
 
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 ADMA92 – 
Relações Internacionais (graduação) e para os alunos da pós-graduação matriculados 
nas disciplinas de Relações Internacionais ministradas pelo professor Dr. Carlos 
Milani. 
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Doação de Publicações 
 
A Embaixada da França no Brasil cede ao Laboratório de Análise Política Mundial 
exemplares de publicações francesas na temática das Relações Internacionais.  
 
Estágios de Formação 
 
A Embaixada da França no Brasil financia estágios de formação na França para 
professores e estudantes brasileiros. 
 
 
 
 

Universidad de Guadalajara 
UU nn ii vv ee rr ss ii dd aa dd ee   dd ee   GG uu aa dd aa ll aa jj aa rr aa  
 
 

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/ 
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Instituto de Relações Internacionais PUC–Rio 
II nn ss tt ii tt uu tt oo   dd ee   RR ee ll aa çç õõ ee ss   II nn tt ee rr nn aa cc ii oo nn aa ii ss   PP UU CC –– RR ii oo  
 
Desde 2006 
 
Rede de Pesquisa 
 
O LABMUNDO, por meio de seu pesquisador, Carlos R. S. Milani, integra a Rede de 
pesquisa Renato Archer sobre Política Externa e Novos Atores, financiada pelo CNPq 
e coordenada pela professora Letícia Pinheiro (IRI PUC-Rio). 
 
Intercâmbio de Pesquisadores 
 
2008 
 
Participação da mestra em Relações Internacionais Diana Aguiar (IRI PUC-Rio) no 
Curso de Especialização em Relações Internacionais promovido pelo LABMUNDO.  
Participação da professora Letícia Pinheiro (IRI PUC-Rio) no Curso de Especialização 
em Relações Internacionais 
 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
UU nn ii vv ee rr ss ii dd aa dd ee   FF ee dd ee rr aa ll   dd oo   RR ii oo   GG rr aa nn dd ee   dd oo   SS uu ll  

 

Desde 2006 
 
Intercâmbio de Pesquisadores e Co-orientação 
 
2008 
 
O professor Carlos Milani (LABMUNDO/UFBA) é professor/colaborador do mestrado 
em Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
 
O professor Carlos Schmidt Arturi (UFRGS) é professor do Curso de Especialização em 
Relações Internacionais promovido pelo LABMUNDO. 
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Universidad de Costa Rica 
UU nn ii vv ee rr ss ii dd aa dd ee   dd aa   CC oo ss tt aa   RR ii cc aa  
 

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. 
 
 

Universidad Complutense de Madrid 
UU nn ii vv ee rr ss ii dd aa dd ee   CC oo mm pp ll uu tt ee nn ss ee   dd ee   MM aa dd rr ii dd  
 

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 
 
2008 
 
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. 
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Em 2008 o professor Carlos R. S. Milani foi convidado para ministrar a disciplina 
Contestação política na América latina e no Brasil: redes ativistas e movimentos 
sociais na ordem mundial contemporânea (docência teórica, atividades práticas, 
tutorias e avaliação de trabalhos finais). 
 
Participação da professora Enara Echart Muñoz (UCM) no Curso de Especialização em 
Relações Internacionais promovido pelo LABMUNDO. 
 
 

Institut d'Études Politiques de Paris - Sciences Po 
II nn ss tt ii tt uu tt oo   dd ee   EE ss tt uu dd oo ss   PP oo ll íí tt ii cc oo ss   dd ee   PP aa rr ii ss   --   SS cc ii ee nn cc ee ss   PP oo  
 
Desde 2006 
 
Intercâmbio de Pesquisadores 
 
2008 
 
O professor Carlos R. S. Milani (LABMUNDO/UFBA) é professor/convidado do 
Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po). 
 
Em 2008 o professor Carlos R. S. Milani participou do programa desenvolvido no 
âmbito do projeto CAPES-COFECUB (Solidariedades Internacionais e Transnacionais 
Brasil-França), envolvendo as universidades UFBA, UFRGS e Sciences-Po. Os três 
meses (dezembro de 2008 a fevereiro de 2009) foram dedicados a ensino (curso 
"Brasil no novo multilateralismo") e pesquisa. 
 
Doação de Publicações 
 
O Instituto de Estudos Políticos de Paris – Sciences Po cede ao LABMUNDO 
exemplares de publicações francesas de seus pesquisadores na temática das Relações 
Internacionais. 
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Université de Montréal 
UU nn ii vv ee rr ss ii dd aa dd ee   dd ee   MM oo nn tt rr ee aa ll   
 
Desde 2006 
 
Pesquisa 
 
Pesquisa em cooperação com a professora Pascale Dufour (Université de Montréal).  
 
 
 

Universidade Católica do Salvador 
UU nn ii vv ee rr ss ii dd aa dd ee   CC aa tt óó ll ii cc aa   dd oo   SS aa ll vv aa dd oo rr  
 
 
Desde 2006 
 
Intercâmbio de pesquisadores 
 
2008 
 
Participação da professora Elsa Kraychete (UCSAL) no Curso de Especialização em 
Relações Internacionais promovido pelo LABMUNDO. 
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Ano de 2008 
 

 
 

EEEVVVEEENNNTTTOOOSSS   PPPRRROOOMMMOOOVVVIIIDDDOOOSSS   PPPEEELLLOOO   LLLAAABBBMMMUUUNNNDDDOOO  

 
 
 
Março de 2008 
 
Abertura do Curso de Especialização em Relações Internacionais oferecido pelo NPGA 
e LABMUNDO. A sessão contou com a presença do Coordenador Geral do Curso, prof. 
Carlos R. S. Milani, da prof. Vera Mendes (representando o NPGA), do assessor para 
Assuntos Internacionais da UFBA Emílio Silva e do diretor da EAUFBA Reginaldo Souza 
Santos, além de professores e alunos participantes do curso. O Curso de 
Especialização representa um importante marco para o estudo das Relações 
Internacionais na Bahia, promovendo o debate em torno de um campo teórico que 
apresenta cada vez mais importância para a compreensão do cenário político 
mundial. 
 
Lançamento do CineLabmundo com o filme Syriana, que foi seguido de debate com o 
tema: "Atores e poderes na política mundial hoje". Professores convidados: Maria 
Teresa Ribeiro, Enara Echart e Muniz Ferreira. O CineLabmundo é uma proposta 
interdisciplinar desenvolvida pelo Laboratório de Análise Política Mundial 
(LABMUNDO), da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia 
(EAUFBA), com o intuito de promover o debate acadêmico sobre as mais variadas 
temáticas de relações internacionais, concomitante ao incentivo cultural e político da 
sétima arte – o cinema. Através da exibição dos mais variados tipos de filmes – longa, 
média e curta metragens, documentários, etc – o LABMUNDO tem como principal 
objetivo conciliar em um único espaço a discussão teórica e a manifestação artística 
referente à política mundial contemporânea.  
 
Maio de 2008 
 
O LABMUNDO realizou entre os dias 06 e 14 de maio uma discussão 
historiograficamente diferenciada e multidisciplinar acerca do contexto de 
contestação da década de 60. 
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Eventos 
 

 
 

 
 
Sessões de debates e exibições de filmes, programação: 
 
06/05 - As diversas faces de 68: do Brasil ao mundo. Antecedentes, causas e 
conseqüências do levante estudantil. Os diversos aspectos sociais, culturais, 
econômicos e políticos.  
Mesa com: Ruy Cezar (ex-presidente da UNE), prof. Muniz Ferreira, prof. Emiliano 
José, prof.Ubiratan Castro. Mediador: prof. Silvio Benevides. 
 
08/05 - 68: implicações no mundo da vida cotidiana. Engajamento e apatia. 
Consciência política e compartilhamento de valores alternativos.  
CineLabmundo exibe o filme "Os sonhadores".  
Debatedor: prof. Antônio Câmara. 
 
12/05 - O declínio do socialismo (regimes e utopias) e sua conseqüência na ordem 
mundial e no imaginário dos atores sociais.  
CineLabmundo exibe o filme "Adeus, Lenin".  
Debatedora: profª. Enara Echart. 
 
13/05 - Novas formas de contestação em um contexto de pulverização da ação 
emancipatória frente ao pensamento único neoliberal. 
CineLabmundo exibe o filme "Edukators".  
Debatedor: prof. Jorge Almeida. 
 
14/05 (quarta) Juventudes contemporâneas e expressões do movimento estudantil 
hoje. As faces da nova ordem política mundial pós-Guerra Fria. Novas formas de 
contestação e novos atores no cenário político. 
Mesa com: Felippe Silva Ramos, profª. Ruthy Nadia Laniado, profª. Maria Victoria 
Espiñeira. Mediador: prof. Carlos R. S. Milani. 
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Julho de 2008 
 
A Câmara Interamericana de Comércio (Seção BAHIA) e o Laboratório de Análise 
Política Mundial (LABMUNDO) organizaram a palestra do Embaixador Juan Pablo 
Lohlé (República Argentina) com o tema: MERCOSUL e UNASUL: complementares ou 
não? O Embaixador obteve o Bacharelado em Direito e Ciências Sociais pela 
Universidade Católica Argentina em 1973, e completou sua Licenciatura em Relações 
Internacionais pela Universidade de Belgrano em 1979. A partir de então, passou a 
exercer várias atividades no âmbito público e privado: lecionou, durante muitos anos, 
na área de Relações Internacionais na Universidade de El Salvador, Argentina, 
exerceu a advocacia, e trabalhou na área de consultoria para diversas empresas 
nacionais e internacionais, e para órgãos públicos como o Ministério da Justiça, o 
Senado e a Câmara dos Deputados da Argentina. Foi Embaixador da Argentina junto à 
Organização dos Estados Americanos entre 1989 e 1991, Embaixador junto ao Reino 
da Espanha entre 1991 e 1993, e, desde 29 de julho de 2003, é o Embaixador da 
Argentina no Brasil.  
 
  
Agosto de 2008 
 
Visita do diplomata e professor Dr. Paulo Roberto de Almeida que ministrou uma 
palestra sobre “o regionalismo sul-americano numa perspectiva brasileira: evolução, 
perspectivas e desafios da integração regional” no auditório da EAUFBA. 
 
Plenária LABMUNDO com o tema: Banco Mundial e Reforma do Estado: A Reforma 
do Judiciário na Argentina, Brasil e México, apresentada por André L. Nascimento dos 
Santos. 
 
 
Setembro de 2008 
 
Plenária LABMUNDO com o tema: A Governança Ambiental Global e o Protocolo de 
Kyoto, apresentada por Andréa Ventura. 
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Outubro de 2008 
 
Plenária LABMUNDO com o tema: Biopirataria, apresentada por Ênio Rezende. 
 
 
Novembro de 2008 
 
O LABMUNDO promoveu a palestra com o Prof. Philippe Le-Prestre (Université Laval - 
Québec) sobre o tema: "O papel dos países emergentes na governança do clima". 
 
Debate sobre graduação em Relações Internacionais com os membros do 
LABMUNDO sobre o conteúdo fundamental do curso a ser implantado na 
Universidade Federal da Bahia. 
 
Plenária LABMUNDO com o tema: Paradiplomacia municipal no Brasil, apresentada 
por Maria Clotilde Ribeiro.  
 
Lançamento do Portal LABMUNDO. O portal que tem como um de seus objetivos 
promover o grupo de pesquisa traz importantes informações sobre o LABMUNDO 
(Laboratório de Análise Política mundial), seus pesquisadores e projetos, além de 
conter publicações e banco de dados na área de Relações Internacionais. 
 
 
Dezembro de 2008 
 
Plenária LABMUNDO com o tema: Governança Ambiental Global, apresentada pelo 
Prof. José Célio Andrade que expôs parte dos resultados de sua pesquisa do pós-
doutorado sobre Governança Ambiental Global no Canadá.     
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EEEVVVEEENNNTTTOOOSSS   CCCOOOMMM   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   MMMEEEMMMBBBRRROOOSSS   DDDOOO   LLLAAABBBMMMUUUNNNDDDOOO 
 
Camila Carneiro Dias 
 
PRIME The Europe-Latin America Conference on Science and Innovation Policy.Sharing the benefits 
of biodiversity? The case of a north-south bioprospection project in Peru. Cidade do México 
(México), 2008. (Congresso).  
 
Globelics - The Global Network for the Economics of Learning, Innovation, and Competence Building 
Systems.Indigenous claims to native crops and plant genebanks: A case study from Peru. Cidade do 
México (México), 2008. (Seminário). 
 
Carlos Roberto Sanchez Milani 
 
International Studies Association (ISA) 49th Annual Convention.Bridging divides between 
environmental governance and transnational contestatory movements: culture of politics and 
institutional perspectives in the sustainable development agenda. São Francisco (USA), 2008. 
(Congresso).  
 
Brown Summer Institute on Social Movements and the State in a Transnational and Interdisciplinary 
Context.The World Social Forum Process in Brazil: a transient space-movement of contentious 
politics?. Providence (USA), 2008. (Seminário).  
 
V Seminário de Negociações Internacionais. A cooperação internacional e a difícil construção do 
desenvolvimento sustentável. Ilhéus, 2008. (Seminário).  
 
Seminário Atores e Agendas da Política Externa Brasileira: Renovação ou Reconfiguração? Direitos 
Humanos, Meio Ambiente e Integração Regional. Rio de Janeiro, 2008. (Seminário).  
 
Semino Internacional Cooperación Internacional y Gobiernos Locales en América Latina.Agencias de 
la cooperación internacional y agendas localesde políticas públicas en Brasil. Madri (Universidad 
Complutense de Madrid), 2008. (Seminário).  

 
Panel Internacional Postgrados de ciencias sociales en sistemas virtuales.América Latina como 
objeto de estudio en ambientes virtuales. Guadalajara (México), 2008. (Simpósio).  
 
Paradiplomacia e institucionalização da cooperação descentralizada. Interação dos atores na 
paradiplomacia. Brasília, 2008. (Encontro).  
 
Quinto Colóquio sobre Estudos Norte-Americanos no Brasil (Embaixada dos EUA) sobre o tema: 
Adaptation, Incorporation, Loyalties and Identites: a colloquium on the American experience. Belo 
Horizonte, 2008. (Encontro). 
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Carlos Schmidt Arturi 
 
Seminário Nacional de Ciência Política. GT de Política Internacional. Universidade Federal do rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. (Seminário). 
 
José Célio Silveira Andrade 
 
Enanpad. O Papel das Empresas nas Principais Abordagens Teóricas de Governança Ambiental 
Global (GAG). Rio de Janeiro, 2008. (Encontro).  
 
ENGEMA. Participação do Setor Privado na Governança Ambiental Global: evolução, contribuições e 
Obstáculos. Porto Alegre, 2008. (Encontro).  
 
Ruthy Nadia Laniado 
 
VI Encontro da ABCP. UNICAMP, Campinas 2008. (Congresso).  
 
Maio de 68 - dos 40 anos do levante juvenil às leituras do mundo contemporâneo. Sujeitos e 
discursos da política: ontem e hoje. Salvador, 2008. (Simpósio). 
 

 
Ana Carolina Rebouças de Menezes 
 
XXXVI Encontro Nacional de Economia. Salvador, 2008. (Encontro) 
 
IV Encontro de Economia Baiana. Salvador, 2008. (Encontro) 
 
André Luis Nascimento dos Santos 
 
Seminário Internacional de Teorias e conceitos de Relações Internacionais. Brasília, 2008. 
(Seminário).  
 
1º seminário Paraibano de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais. O Banco Mundial e a 
agenda de Reforma do Judiciário latino-americano. Uma breve análise do binômio retórica-ação. 
João Pessoa, 2008. (Seminário).  
 
Cristina Almeida de Freitas 
 
Movimentos sociais e os novos sentidos da política. 2008. Salvador, 2008 (Seminário).  
 
XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa da UFBA / IX Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação. 
Lideranças, redes e organizações norte-americanas (EUA) presentes no Fórum Social Mundial. 
Salvador, 2008. (Seminário).  
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Felippe Silva Ramos 
 
Movimentos sociais e os novos sentidos da política. Salvador, 2008. (Seminário).  
 
Cúpula Social do Mercosul. Salvador, 2008. (Encontro). 
 
Indira Guimarães Fagundes 
 
Políticas Culturais: A Experiência da União Européia. Salvador, 2008.        
 
I Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal. Salvador, 2008. (Congresso).      
 
Seminário de Cooperação Internacional. Salvador, 2008. (Seminário). 
 
Maio de 68: dos 40 anos do levante juvenil às leituras do mundo contemporâneo. Salvador, 2008. 
(Seminário). 
 
Ivan Tiago Machado Oliveira 
 
Bridging multiple divides - 49th International Studies Association Annual Conference.The USA-Brazil 
economic relations within the context of the post-WTO global interdependence. São Francisco 
(USA), 2008. (Congresso).  
 
III Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional. Rio de Janeiro, 2008. 
(Congresso).  
 
I Seminário Paraibano de Estudos e Pesquisa em Relações Internacionais. Do GATT à OMC: uma 
análise do multilateralismo comercial desde uma perspectiva brasileira. João Pessoa, 2008. 
(Seminário).  
 
I Seminário Paraibano de Estudos e Pesquisa em Relações Internacionais. A economia política do 
multilateralismo comercial: os novos atores da cena internacional e o sistema multilateral de 
comércio no contexto da globalização. João Pessoa, 2008. (Seminário).  
 
Seminário de Cooperação Internacional. Salvador, 2008. (Seminário).  
 
Integração regional e desenvolvimento local: o papel do Mercosul no desenvolvimento dos entes 
subnacionais brasileiros. Salvador, 2008. (Seminário).  
 
Fórum Empreendedorismo e as Negociações: Realidades e Reflexões. Perfil e perspectivas do 
estudante de Relações Internacionais e de Negociações Internacionais no contexto nordestino. 
Salvador, 2008. (Seminário).  
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I Seminário sobre Pesquisa em Relações Econômicas Internacionais. Rio de Janeiro, 2008. 
(Seminário).  
 
XXXII Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração (EnAnpad).Hegemonia e Conta-
Hegemonia: Uma Análise da Atuação do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola no 
Nordeste Brasileiro. Rio de Janeiro, 2008. (Encontro). 
 
Joannes Cruz Souza 
 
Seminário Nacional Movimentos Sociais e os novos sentidos da política. Salvador, 2008. 
(Seminário).  
 
XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa/ IX Seminário de Pesquisa e Pós-graduação.Movimentos 
Sociais Transnacionais: a Vía Campesina como organização em rede no altermundialismo. Salvador, 
2008. (Seminário).  
 
Seminário de Cooperação Internacional. Salvador, 2008. (Seminário).  
 
Integração regional e desenvolvimento local: o papel do Mercosul no desenvolvimento dos entes 
subnacionais brasileiros. Salvador, 2008. (Seminário). 
 
Mateus Santos da Silva 
 
Movimentos sociais e os novos sentidos da política. Salvador, 2008. (Seminário).  
 
XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa / IX Seminário de Pesquisa e Pós-graduação. Meio Ambiente 
e contestação da globalização contemporânea: um estudo de caso sobre o Greenpeace Brasil. 
Salvador, 2008. (Seminário).  
 
Seminário de Cooperação Internacional. Salvador, 2008. (Seminário). 
 
Milena Siqueira Santos Mendonça 
 
Seminário de Cooperação Internacional. Salvador, 2008. (Seminário). 
 
Rubenilda Sodré dos Santos 
 
Globalização, estado e democracia: retomando um antigo debate. Salvador, 2008. (Seminário).  
 
Maio de 68: dos 40 anos do levante juvenil às leituras do mundo contemporâneo. Salvador, 2008. 
(Seminário).  
 
Movimentos sociais e os novos sentidos da política. Salvador, 2008. (Seminário). 
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CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   EEEMMM   RRREEELLLAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAAIIISSS 
 
Em 2008 o Laboratório de Análise Política Mundial conseguiu implementar o primeiro 
Curso de Especialização em Relações Internacionais da Universidade Federal da 
Bahia, tornando-se um marco na história desde grupo de pesquisa. 
 
Proposta do CERI 
 
A importância do estudo das relações internacionais tem crescido significativamente 
no Brasil nos últimos anos. 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 crescente integração pela política externa brasileira de componentes 
cultural, comercial e econômico; 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, das ONGs e 
das empresas. Nesse contexto, a Bahia lança-se no processo de internacionalização 
de sua economia e abre-se cada vez mais ao campo das relações internacionais, 
sobretudo no que diz respeito a dimensões culturais, turísticas, histórico-patrimoniais 
e comerciais de sua estratégia de desenvolvimento.  
 
Um dos requisitos fundamentais para atender aos desafios múltiplos e complexos da 
internacionalização e da globalização é justamente a qualificação de profissionais que 
atuam na área internacional em organizações envolvidas com esses processos, 
particularmente seus gestores, analistas de conjuntura e gerentes de projetos 
internacionais (no setor público, nas empresas e no terceiro setor). Não menos 
relevante é a qualificação na área de relações internacionais de alunos e professores 
interessados neste campo interdisciplinar de pesquisa e ensino. O Curso de 
Especialização em Relações Internacionais (CERI) visa, por meio de formação 
interdisciplinar em relações internacionais, a preencher a lacuna atual no conjunto 
dos cursos de pós-graduação da UFBA. 
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Objetivos 
 
Objetivo geral: 
 
Formar profissionais de nível superior capazes de analisar, relacionar e multiplicar 
conhecimentos e práticas relativos à área de Relações Internacionais no âmbito de 
seus respectivos campos profissionais. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Contribuir para a reciclagem e formação continuada de funcionários públicos e 
professores interessados pela área de Relações Internacionais; 
 
2. Estimular a reflexão e a análise substantiva sobre temas da agenda mundial por 
gerentes, gestores e diretores de organizações privadas e do Terceiro Setor 
responsáveis por projetos comerciais, negociações internacionais, projetos culturais e 
projetos de desenvolvimento; 
 
3. Proporcionar a estudantes recém graduados o desenvolvimento de capacidades 
analíticas aplicadas à dimensão internacional da gestão, da política e da economia. 
 
Disciplinas Ministradas em 2008 
 
Teoria das Relações Internacionais 
Introdução às Relações Internacionais 
Espaço Mundial Contemporâneo 
Organizações Internacionais e Gestão do Desenvolvimento 
Corporações Transnacionais e Gestão Global 
Marcos Regulatórios Internacionais 
Economia Internacional, globalização e regionalização 
Comércio Internacional e Comércio Exterior Brasileiro 
Brasil e México no Sistema Multilateral: atores e política externa 
Política Externa e Cooperação Espanhola no Sistema Multilateral 
Estado, Novos Atores Mundiais e Contestação Internacional 
Sociedade, Cultura e Globalização 
Gênero e Relações Internacionais 
Brasil: Diplomacia e História da Política Externa 
Política Externa: Novos Temas e Novos Atores 
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DDDOOOCCCÊÊÊNNNCCCIIIAAA 
 
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, e que em 2008 teve como objetivos: 
1. Introduzir os alunos à complexidade das relações internacionais contemporâneas a 
partir de uma abordagem interdisciplinar (política, sociológica, geo-histórica e 
econômica); 
2. Analisar criticamente as diferentes dimensões do fenômeno da globalização 
(dimensões econômica, comercial, financeira, política, social, ideológica, cultural, 
histórica e espacial); 
3. 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.); 
4. Incitar os estudantes a desenvolver sua capacidade de compreensão crítica das 
relações entre as escalas local e global da política mundial contemporânea; 
5. 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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Ementa: O campo das “relações internacionais”: uma disciplina ou um campo 
interdisciplinar? Teorias clássicas e contemporâneas sobre as relações internacionais. 
A organização espacial do sistema mundial a partir dos anos 1990. O sistema mundial 
entre ordem e desordem. Cartografia analítica do sistema mundial. Conflito e 
cooperação no interior do sistema mundial. Globalização econômica e reorganização 
do sistema mundial. As diferentes dimensões da globalização. Principais atores e 
processos políticos: Estado-nação; operadores econômicos e fluxos transnacionais; 
redes científicas e redes de experts internacionais; agentes da sociedade civil 
mundial; a mídia internacional; organizações internacionais. Análise de fluxos e 
processos mundiais: tecnologia e fluxos de comunicação; liberalização do comércio 
internacional; construção de espaços regionais; novos temas da agenda mundial 
(meio ambiente e desenvolvimento sustentável, direitos humanos, regime 
internacional de combate ao narco-tráfico). As relações entre o local e o global. As 
regulações possíveis do sistema: regulação política e intergovernamental; regulação 
econômica; regulação social. 
 
ADM 218 – Abordagem Sócio-Política das Organizações 
 
Ministrada pelo professor Carlos R. S. Milani, esta disciplina versou sobre a 
diversidade das Organizações e suas características principais. Os tipos 
organizacionais. Relações contemporâneas entre organizações privadas com fins 
lucrativos (empresas), públicas governamentais (o Estado e suas diversas 
ramificações) e públicas não-estatais (organizações da sociedade civil). A análise 
política das Organizações: parâmetros metodológicos. O poder na teoria política 
contemporânea. Da razão instrumental à razão substantiva. A conflitualidade e o 
contexto político das Organizações. Novos 
limites e tensões entre o “público” e o “privado”. Cooperação e conflito no contexto 
das relações e organizações internacionais. As Organizações Internacionais: breve 
histórico e proposta de uma tipologia. Teoria e análise das Organizações 
Internacionais. Natureza e significado das Organizações Internacionais. Processos de 
mudança das Organizações Internacionais diante das transformações da ordem 
mundial. Análise dos processos decisórios e sociologia das dinâmicas internas. 
Organizações em foco: o sistema da ONU, o sistema de Bretton Woods (Bando 
Mundial e Fundo Monetário Internacional) e a Organização Mundial do Comércio. 
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Disciplinas do Mestrado Acadêmico 
 
ADM B94 – Tópicos Especiais em Desenvolvimento e Sociedade 
FFCH C31 – Contestação Política e Globalização na Ordem Social Contemporânea 
 
Disciplina ministrada pela professora Ruthy N. Laniado em conjunto com o professor 
Carlos R. S. Milani, que teve como objetivos: 
1)  Como caracterizar e analisar o contexto da globalização? Como definir os 
processos da globalização? Qual a sua história e relevância? Quais são as suas 
dimensões? Por que a globalização se tornou um fenômeno tão midiático e entrou no 
senso comum contemporâneo? Quais seriam os riscos analíticos desse discurso do 
senso comum acerca da globalização? 
2) Quem são os atores da globalização? Qual é o papel que desempenham os 
Estados, as organizações internacionais, as empresas, as organizações e os 
movimentos da sociedade civil? 
3) Que significados e impactos têm os processos da globalização na renovação do 
sentido da política e na organização da ordem política contemporânea? Qual o 
significado da contestação nos processos de globalização?  O que distingue o 
internacional, o cosmopolita, o global e o transnacional e como compreendê-los 
teórica e analiticamente?  
4) Ao se pensar em uma agenda de pesquisas no campo social, político e 
organizacional, que desafios metodológicos trazem os movimentos e as redes da 
contestação transnacional? 
 
Ementa: Esta disciplina 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 atores, 
movimentos e organizações da contestação política de caráter transnacional na 
atualidade. 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 e na (re) produção de 
desigualdades. 
 
 

Relatório Anual | LABMUNDO 2008 | 39 



Docência 
 

 

 
ADM – B94 – Tópicos Especiais em Desenvolvimento e Sociedade  
 
Disciplina ministrada pela Prof. Dr. Maria Teresa que teve como professor convidado 
o Prof. Dr. Nelson Oliveira. Ela discorre a respeito do debate sobre desenvolvimento 
econômico que volta com mais força nas ultimas décadas tendo em vista, 
principalmente, os resultados perversos da Globalização financeira e os fracassos das 
políticas respaldadas no receituário do Consenso de Washington.  As principais 
contribuições para a teoria do desenvolvimento econômico, mais conhecidas como 
teorias do crescimento, têm focado fundamentalmente na dinâmica dos sistemas 
industriais, ou seja, nos processos de desenvolvimento dos países desenvolvidos. 
Nessa perspectiva, restaria aos países atrasados seguir a trajetória dos países 
desenvolvidos. As experiências recentes de países fora do eixo “desenvolvido”, e, os 
problemas que põem em risco a sobrevivência do próprio sistema capitalista e as 
condições de vida na Terra incitam o questionamento desses modelos e ressaltam a 
importância da construção de abordagens interdisciplinares, em que a economia 
passa a ser vista como uma das dimensões do fenômeno do desenvolvimento. Torna-
se, pois, fundamental, a compreensão dos fundamentos teóricos que respaldam as 
contribuições mais recentes para o debate do desenvolvimento. O curso pretende 
contribuir para uma reflexão crítica das principais teorias do desenvolvimento, dos 
clássicos às experiências mais recentes que privilegiam o desenvolvimento 
sustentável. Espera-se que esse conhecimento alimente a reflexão crítica sobre os 
desafios do desenvolvimento considerando as diferentes trajetórias nacionais. 
 
 
Disciplinas do Curso de Especialização em Relações Internacionais 
 
Introdução às relações Internacionais 
 
Disciplina ministrada pelo professor Muniz Ferreira que teve como objetivo o estudo 
da evolução dos sistemas internacionais e seus  antecedentes históricos. O mundo 
dos estados nacionais. Os precursores teóricos dos estudos internacionais. Os 
primeiros tratados internacionais. O sistema internacional da Convenção de Viena. As 
relações internacionais sob a vigência do Tratado de Versalhes. As formulações 
geopolíticas e os projetos de expansão do poder no plano internacional. O sistema 
das Nações Unidas e a ordem internacional na era da guerra fria. 
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Teoria das Relações Internacionais  
 
Disciplina ministrada pelo professor Carlos R. S. Milani, teve como objetivos: 1) 
Introduzir e problematizar aspectos das diferentes teorias das Relações 
Internacionais; 2) Analisar as contribuições clássicas e as escolas mais recentes no 
campo teórico das relações internacionais; 3) Debater sobre o significado atual de 
construtos teóricos clássicos (Estado-nação, soberania, legitimidade internacional, 
norma internacional, transnacionalismo, etc.). Além disso, discutir a construção do 
campo disciplinar das Relações Internacionais e a organização dos “grandes debates”. 
O campo teórico das RI como um campo de inclusão e exclusão de escolas, temas, 
correntes e perspectivas. A natureza do Estado e do Sistema Internacional. As 
relações entre moral e poder, paz e guerra, regulação e anarquia. O pensamento 
clássico e contemporâneo nas Relações Internacionais (Realismo, Liberalismo e 
Marxismo). Correntes pós-anos 1950: Funcionalismo, Neoliberalismo, Neorealismo, 
Teorias Sistêmicas, Teorias Críticas, Construtivismo e correntes pós-positivistas. A 
crise paradigmática dos anos 1980/1990 e o pós-modernismo nas relações 
internacionais. A sociologia das relações internacionais. Análise das categorias 
centrais da ordem mundial à luz de distintas contribuições teóricas: Estado e 
soberania, território e fronteira, ator internacional e agência, regulação e 
(des)ordem, legitimidade e norma, sujeito e identidade, política e comunidade 
política. 
 
 
Organizações Internacionais e Gestão do Desenvolvimento 
 
Disciplina ministrada pela professora Enara Echart Muñoz, que contou com 
apresentação dos conceitos básicos da cooperação para o desenvolvimento, assim 
como os diferentes tipos de cooperação e os diferentes tipos e instrumentos da ajuda 
oficial ao desenvolvimento. As teorias do desenvolvimento e a evolução da agenda 
internacional de cooperação para o desenvolvimento: as “décadas do 
desenvolvimento” do PNUD. Os atores do sistema internacional de cooperação para 
o desenvolvimento: o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (OCDE), o sistema das 
Nações Unidas (PNUD), a União Européia, as ONGD. Os objetivos de desenvolvimento 
do milênio (ODM) como nova agenda da política de cooperação para o 
desenvolvimento: as conferencias das Nações Unidas na década do 90, o surgimento, 
o cumprimento e as limitações dos ODM (com especial ênfase na América Latina).   
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Corporações Transnacionais e Gestão Global 
 
Disciplina ministrada pela professora Maria Teresa Franco Ribeiro que contou com a 
participação do professor Ênio Antunes.  Teve como objetivos levantar a discussão a 
respeito da expansão do capitalismo que se confunde com a criação e expansão das 
empresas multinacionais e, posteriormente, face à complexidade e especificidade 
dessa expansão elas são chamadas de corporações  transnacionais. Há, portanto, 
uma forte inter-relação entre a  expansão do capitalismo, globalização, as estratégias 
dessas corporações e a divisão internacional do trabalho e da riqueza no mundo. 
Cerca de 2/3 das trocas internacionais de mercadorias se dão entre essas 
corporações. Compreender a dinâmica das relações internacionais seja no nível das 
trocas de mercadorias, dos fluxos de capitais e tecnologia passa pela compreensão da 
lógica de construção, natureza, propostas, história, trajetórias, desenvolvimento e o 
funcionamento dessas corporações.   
Dentro dessa perspectiva serão abordados os temas: origem e definição das 
corporações transnacionais; organização de cadeias produtivas e de suprimento; 
estratégias econômicas; expansão e implicações para a economia internacional dessa 
expansão; as principais corporações transnacionais na atualidade, as relações com o 
Estado: cooperação e conflitos; dilema da regulação das transnacionais e novas 
formas de imperialismo; as corporações transnacionais no Brasil, produção e 
impactos sobre a economia nacional, retomando o debate sobre imperialismo.   
 
 
Marcos regulatórios internacionais 
 
Disciplina ministrada pelo professor André Luis Nascimento dos Santos que versou 
sobre o Direito Internacional Público: Conceito, Fundamentação, Importância, 
Histórico.   
Fontes do Direito Internacional Público. Relações entre o Direito Internacional 
Público e Direito Interno. Tratados Internacionais. Sujeitos de Direito Internacional 
Público. Direitos Fundamentais dos Estados. Território do Estado. Órgãos do Estado 
nas Relações Internacionais. Meios de Solução dos Litígios Internacionais. 
Responsabilidade Internacional dos Estados. Organizações Internacionais, os novos 
regionalismos: União Européia, Mercosul e NAFTA. Proteção Internacional dos 
Direitos Humanos, do Meio Ambiente.Temas emergentes do DIP. 
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Comércio Internacional e Comércio Exterior Brasileiro 
 
Disciplina ministrada pelo professor Ivan Tiago M. Oliveira, teve como objetivo o 
estudo das Teorias  do  comércio  internacional:  vantagens  absolutas,  vantagens  
comparativas, vantagens  competitivas,  economias  de  escala.  Comércio  
internacional  e  desenvolvimento econômico:  o  debate  entre  livre-comércio  e  
protecionismo.  O  sistema  multilateral  de comércio  –  do GATT  à OMC:  estrutura,  
histórico  das  rodadas  de  negociações,  a Rodada Doha e seus principais  temas. A 
UNCTAD e o comércio  internacional. Integração regional: teoria  e  história.  O  
debate  entre  o  regionalismo  e  o multilateralismo.  A  União  Européia: histórico  e  
perspectivas.  O  Mercosul:  histórico  e  perspectivas.  A  política  brasileira  de 
comércio exterior. O Brasil e o comércio internacional. 
 
 
O Estado, os Novos Atores Mundiais e a Contestação Internacional 
 
Disciplina ministrada pelo professor Carlos Schmidt Arturi, teve como objetivo o 
estudo do surgimento de novos atores mundiais nas últimas décadas – empresas 
transnacionais, ONGs, organizações regionais, movimentos sociais, etc. - e de sua 
influência na política internacional, marcada  pela  globalização  econômica  e  pelo  
fim  da Guerra Fria. Análise dos movimentos de  contestação  internacional,  ou  
altermundialistas,  e  das  reações estatais  que  os  visam,  bem  como  de  seu  
impacto  no  debate  especializado  sobre  teoria  das relações internacionais. 
 
 
Sociedade, Cultura e Globalização   
 
Disciplina ministrada pelas professoras Ruthy Nadia Laniado e Itania Maria Mota 
Gomes que teve como objetivo estudar os fundamentos teóricos e conceituais sobre 
a produção social da cultura e a cultura na  globalização.  Relacionar  o  quadro  
teórico  aos  objetos  sócio-históricos da contemporaneidade: sujeitos, ação social 
como expressão  da cultura, cultura e identidade, conhecimento e informação, 
produção da cultura e trocas culturais. 
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Política Externa: Novos Temas e Novos Atores 
  
Disciplina ministrada pela professora Maria Clotilde Meirelles Ribeiro. A disciplina 
versa  sobre  a  complexificação  do  mundo  contemporâneo  e  as demandas  de  
tratamento  de  novos  temas  por  novos  atores  da  política  externa, rompendo o 
monopólio exercido pelo Estado nacional. No mundo que se organiza após  a Guerra  
Fria,  em  que  se  acirram  os  processos  de  globalização, entidades subnacionais, 
ONGs e empresas passam a desenvolver e  implementar estratégias de  ação  externa  
a  que  se  tem  chamado  de  “paradiplomacia”.  Esta  disciplina aprofunda  este  
debate  em  torno  das  diferentes  tentativas  de  paradiplomacia  dos municípios,  
das  ONGs  e  das  empresas  (também  chamada  de  diplomacia empresarial). 
 
 

PPPUUUBBBLLLIIICCCAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS 
 
O ano de 2008 foi marcado por um extenso esforço de publicação de artigos pelos pesquisadores 
do LABMUNDO. Conclusão de pesquisas, seminários e congressos internacionais apresentaram-se 
como oportunidades de levar para o Brasil e o mundo o pensamento acadêmico sendo atualmente 
produzido pelo grupo de pesquisa. 
 
Livros Publicados/Organizados ou Edições 
 
AGUIAR, Diana. The FfD Process in the UN: a Gender Perspective. 1. ed. Rio de Janeiro: International 
Gender and Trade Network, 2008. v. 500. 35 p. 
 
Capítulos de Livros Publicados 
 
ARTURI, C. S.; Moritz, M. L.; César, B. T.. As Pesquisas de Opinião Pública de Cunho Político. In: Céli 
Regina Jardim Pinto; César Augusto Barcellos Guazzelli. (Org.). Ciências Humanas: Pesquisa e 
Método. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008, p. 25-36. 
 
KRAYCHETE, E. S.. A geografia financeira do estado da Bahia: 1995 - 2004. In: Ribeiro, Maria Tereza 
Franco; MILANI, Carlos Roberto Sanchez. (Org.). Compreendendo a complexidade sócio-espacial 
contemporânea: o território como categoria de diálogo interdisciplinar. Salvador: EDUFBa, 2008. 
 
KRAYCHETE, E. S.. O Banco Mundial e a Reforma dos Judiciários da América Latina: as trajetórias do 
Brasil e do México. In: MILANI, Carlos R. Sanchez; DE LA CRUZ, Maria Gabriela Gildo. (Org.). Brasil e 
México na política mundial comtemporânea: atores, processos e agendas. Salvador: Editora da 
Universidade Federal da Bahia - EDUFBa, 2008. 
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LANIADO, R. N. As fronteiras da política democrática: a justiça social e as diferentes escalas da ação 
coletiva participativa. In: Martins, P.H.; Mattos, A. e Fontes, B. (Org.). Limites da democracia. 01 ed. 
Recife: Editora da UFPE, 2008, v. 01, p. 01-10. 
 
MILANI, Carlos R. S.. Contestación política y movimientos sociales transnacionales en América 
Latina: el caso de Vía Campesina. In: Heriberto Cairo; Gerónimo de Sierra. (Org.). América Latina, 
una y diversa: teorías y métodos para su análisis. San José (Costa Rica): Librería Alma Mater, 2008, 
v. 1, p. 83-97. 
 
Artigos Completos Publicados em Periódicos 
 
ANDRADE, J. C. S.; COSTA, P. DE O. Mudança Climática, Protocolo de Kyoto e Mercado de Crédito de 
Carbono: desafios à governança ambiental global. O&S. Organizações & Sociedade, v. 15, p. 29-46, 
2008.  
 
ANDRADE, J. C. S.. O papel das empresas nas principais abordagens teóricas sobre governança 
ambiental global. Cena Internacional (UnB), v. 10, p. 32-62, 2008.  
 
VENTURA, A. C.; ANDRADE, J. C. S. Regulação de conflitos socioambientais: uma análise do projeto 
de mdl da plantar siderúrgica S.A. RGSA - Revista de Gestão Social e Ambiental, v. 02, p. 3-28, 2008.  
 
VENTURA, A. C.; ANDRADE, J. C. S. Conflitos socioambientais no projeto de mdl da plantar S.A.: 
interesses muito além das fronteiras locais. eGesta (UNISANTOS), v. 4, p. 124-157, 2008. 
 
MILANI, Carlos R. S. O princípio da participação social na gestão de políticas públicas locais: uma 
análise de experiências latino-americanas e européias. RAP. Revista Brasileira de Administração 
Pública, v. 42, p. 551-579, 2008.  
 
MILANI, Carlos R. S. Discursos y mitos de la participación social en la cooperación internacional para 
el desarrollo: una mirada a partir de Brasil. Revista Española de Desarrollo y Cooperación, v. 22, p. 
161-182, 2008. 
 
MILANI, Carlos R. S. Ecologia Política, Movimentos Ambientalistas e Contestação Transnacional na 
América Latina. Cadernos do CRH (UFBA), v. 21, p. 285-299, 2008. 
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. O Brasil e o comércio internacional agrícola. Carta Internacional 
(São Paulo), v. 3, p. 42-51, 2008.  
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. Imaginação geográfica, território e identidade nacional no Brasil. 
Revista Urutágua (Online), v. 15, p. 53-64, 2008.  
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. Salvador no contexto da globalização: integração e planejamento 
em análise. Conjuntura & Planejamento, v. 158, p. 54-59, 2008. 
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OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. A economia de mercado como um sistema de perfeita liberdade: 
notas a partir do pensamento de Adam Smith. Revista Eletrônica Espaço Acadêmico, v. 88, p. 65-74, 
2008.  
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. Laissez-faire e desempenho econômico: uma análise comparativa 
da experiência chilena de modernização liberal. Revista de Economia & Relações Internacionais, v. 
7, p. 19-34, 2008. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
ANDRADE, J. C. S.; TARAVELLA, R. Le rôle du secteur privé dans la gouvernance internationale de 
l'environnement: de "rule-taker" à "rule-maker"?. In: 12th EADI General Conference: Global 
Governance for Sustainable Development, 2008, Genebra. Proceedings of 12th EADI Conference. 
Genebra, Suiça: EADI, 2008.  
 
ANDRADE, J. C. S.; TARAVELLA, R.  The role of the private sector in global environmental 
governance: from rule-taker to rule-maker?. In: Business and Global Governance for Sustainable 
Development, 2008, Oslo. Proceedings of Business and Global Governance for Sustainable 
Development Conference. Oslo, Noruega: SUM - University of Oslo, 2008. 
 
ARTURI, C. S.. O Déficit dos Controles Democráticos face à Cooperação Securitária na União 
Européia. In: 6º Encontro Nacional da ABCP, 2008, Campinas. 6º Encontro Nacional da Associação 
Brasileira de Ciência Política, 2008. 
 
DIAS, C. C.; COSTA, M. C.. Indigenous claims to native crops and plant genebanks: A case study from 
Peru.. In: Globelics - The Global Network for the Economics of Learning, Innovation, and 
Competence Building Systems, 2008, Cidade do Mexico. Globelics, 2008.  
 
DIAS, C. C.; COSTA, M. C.. Sharing the benefits of biodiversity? The case of a north-south 
bioprospection project in Peru. In: PRIME The Europe-Latin America Conference on Science and 
Innovation Policy, 2008, Cidade do Mexico. PRIME The Europe-Latin America Conference on Science 
and Innovation Policy, 2008. 
 
LANIADO, R. N.. A justiça social e as diferentes escalas da ação coletiva participativa. In: 
Movimentos sociais e os novos sentidos da política, 2008, Salvador. Movimentos sociais e os novos 
sentidos da política, 2008.  
 
LANIADO, R. N.; RAMOS, Núbia dos Reis. Os direitos humanos como valores de cultura política e sua 
repercussão para os atores sociais locais. In: VI Encontro da ABCP, 2008, Campinas. VI Encontro da 
ABCP, 2008. v. 1.  
 
MILANI, Carlos R. S.. Bridging divides between environmental governance and transnational 
contestatory movements: culture of politics and institutional perspectives in the sustainable 
development agenda. In: International Studies Association (ISA) 49th Annual Convention, 2008, São 
Francisco (Califórnia). Archives of the 49th ISA Annual Convention, 2008. 
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OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. A economia de mercado como um sistema de perfeita liberdade: 
notas a partir do pensamento de Adam Smith. Revista Eletrônica Espaço Acadêmico, v. 88, p. 65-74, 
2008.  
 
OLIVEIRA, Ivan Tiago Machado. Laissez-faire e desempenho econômico: uma análise comparativa 
da experiência chilena de modernização liberal. Revista de Economia & Relações Internacionais, v. 
7, p. 19-34, 2008. 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
ANDRADE, J. C. S.; TARAVELLA, R. Le rôle du secteur privé dans la gouvernance internationale de 
l'environnement: de "rule-taker" à "rule-maker"?. In: 12th EADI General Conference: Global 
Governance for Sustainable Development, 2008, Genebra. Proceedings of 12th EADI Conference. 
Genebra, Suiça: EADI, 2008.  
 
ANDRADE, J. C. S.; TARAVELLA, R.  The role of the private sector in global environmental 
governance: from rule-taker to rule-maker?. In: Business and Global Governance for Sustainable 
Development, 2008, Oslo. Proceedings of Business and Global Governance for Sustainable 
Development Conference. Oslo, Noruega: SUM - University of Oslo, 2008. 
 
ARTURI, C. S.. O Déficit dos Controles Democráticos face à Cooperação Securitária na União 
Européia. In: 6º Encontro Nacional da ABCP, 2008, Campinas. 6º Encontro Nacional da Associação 
Brasileira de Ciência Política, 2008. 
 
DIAS, C. C.; COSTA, M. C.. Indigenous claims to native crops and plant genebanks: A case study from 
Peru.. In: Globelics - The Global Network for the Economics of Learning, Innovation, and 
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Acervo LABMUNDO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCCEEENNNTTTRRROOO   DDDEEE   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   –––   AAACCCEEERRRVVVOOO   LLLAAABBBMMMUUUNNNDDDOOO 
 
 
Buscando auxiliar o desenvolvimento contínuo de seus pesquisadores e de 
estudantes de disciplinas afins à temática das relações internacionais, o Laboratório 
de Análise Política Mundial conta com um acervo amplo e em constante atualização, 
adquirido através de recursos próprios, financiamentos e doações.  
Estão à disposição dos usuários mais de1000 títulos em português, francês, espanhol 
e inglês. Todas as obras estão catalogadas em um banco de dados localizado na sede 
do LABMUNDO e estão disponíveis para consulta. Os títulos disponíveis abordam 
temáticas tais como: relações internacionais, questões de gênero, direitos humanos, 
política externa, movimentos sociais transnacionais, meio-ambiente, relatórios 
oficiais, organizações internacionais, entre outros. 
O catálogo de livros do LABMUNDO conta com aproximadamente 550 títulos, 
número próximo ao dobro de livros disponíveis até fins de 2007. Também fazem 
parte do acervo mais de 600 capítulos de livros e artigos e mais de 60 publicações 
periódicas nacionais e estrangeiras. O acervo LABMUNDO não conta apenas com 
material impresso. Entre o material disponibilizado também estão presentes 
aproximadamente 50 títulos de audiovisual dividindo-se entre filmes, documentários, 
conferências, etc. 
Particularmente no ano de 2008 o Acervo LABMUNDO foi altamente requisitado 
devido à implantação do Curso de Especialização em Relações Internacionais, e mais 
uma vez mostrou-se uma ferramenta essencial no processo de amadurecimento do 
LABMUNDO enquanto grupo de pesquisa.   
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Superando fronteiras 
 

 

CCCOOONNNSSSTTTRRRUUUIIINNNDDDOOO   NNNOOOVVVAAASSS   EEEXXXPPPEEECCCTTTAAATTTIIIVVVAAASSS   
 
O LABMUNDO tem buscado, enquanto grupo de pesquisa autônomo 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 anual é a representação 
de tal esforço, mostrando de forma resumida algumas das realizações do LABMUNDO 
no 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 dessas fronteiras já 
estão sendo construídas, de modo que as expectativas geradas não estão acima de 
suas capacidades, mas sim de acordo com elas. A realização do Curso de 
Especialização em Relações Internacionais é um exemplo deste esforço. A respeito de 
publicações, o ano de 2009 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 realização da primeira Semana Baiana de Relações Internacionais, evento que 
contará com a participação de grandes pesquisadores do Brasil e do mundo, e que 
será de suma importância para o desenvolvimento das pesquisas em política 
internacional na Bahia. Além disso, o acontecimento do Ano da França no Brasil trará 
novas possibilidades ao LABMUNDO de afirmação das parcerias com seus 
colaboradores franceses. Estes são apenas alguns exemplos do que se apresenta ao 
LABMUNDO no ano de 2009, de modo a expandir fronteiras, consolidar e criar redes, 
gerar conhecimento crítico acerca do sistema-mundo... Lançando, enfim, um novo 
olhar sobre a política mundial contemporânea.  
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