
Potências Emergentes e Transformações Globais 

  
Este projeto galvaniza a expertise da FGV na área de Relações Internacionais, 

enquanto fortalece a internacionalização da FGV como think tank e produtora de 

conhecimento na área de política externa e política internacional. No contexto 

nacional, o Centro de Relações Internacionais da FGV consolida-se também como 

instituição de referência, sendo lembrando tanto nos debates acadêmicos, em 

referência a suas obras produzidas, como no debate público sobre Política Externa e 

inserção do país no mundo.  

As análises dos professores envolvidos no projeto dialogam com os debates e 

muitas vezes servem de subsídio para discussões no Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil, no Fórum dos BRICS, na Delegação da União Europeia no Brasil, 

no Colégio de Defesa da OTAN (NATO Defense College), no DEIK Foreign Economic 

Relations Board, no Council of Councils e em Think Tanks e núcleos de pesquisa 

aplicada ao redor do globo, como a Hewlett Foundation, o Global Center for the 

Responsibility to Protect, a Carnegie Endowment for International Peace, o Woodrow 

Wilson Center for International Scholars e o Council on Foreign Relations. Esse 

impacto dos resultados pode ser igualmente verificado no conhecimento gerado por 

meio de veículos acadêmicos especializados e da grande imprensa, além de ser peça 

chave quando da realização de eventos públicos e do ensino. 

Dentre as atividades mais importantes, destaca-se o trabalho de treinamento 

de jovens pesquisadores e acadêmicos de todo o Brasil através da realização anual 

da Oficina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em História Global e Relações 

Internacionais desde 2012. Tendo sua vinda à FGV financiada pelo projeto, pós-

graduandos apresentam, debatem e aperfeiçoam seus projetos de pesquisa junto 

com os professores do Centro de Relações Internacionais, mas também com 

convidados especiais formuladores de Política Externa, como já foi o caso dos 

embaixadores Osmar Chohfi, Luiz Felipe Lampreia e Rubens Ricupero. Ao mesmo 

tempo, os participantes conhecem de mais perto os recursos que a FGV oferece a 

todo o público acadêmico brasileiro para desenvolver suas pesquisas, como o Acervo 

Histórico de Arquivos Pessoais e o tradicional Programa de História Oral. Nessa 

frente, o projeto também conta com o apoio da Stanton Foundation, que financia a 

vinda, desde o estrangeiro, de jovens acadêmicos na área de segurança 

internacional, cujos trabalhos englobem temáticas envolvendo o Brasil e que tenham 

o potencial para se tornar líderes e contribuir na criação de novas instituições, 

disseminando seu conhecimento e reforçando a comunidade estratégica brasileira em 

assuntos relacionados à segurança internacional. 

Buscando ainda envolver a sociedade, também é organizado pelo Centro de 

Relações Internacionais diversos debates sobre temas relevantes para a política 



global, como através da organização anual da Semana da Europa, em parceria com 

a Fundação Konrad Adenauer e com a delegação da União Europeia no Brasil. Esse 

evento, aberto ao público, conta com a participação de pesquisadores e formuladores 

de políticas de diversos países, tendo seus debates e resultados publicados para uma 

maior divulgação do conhecimento gerado. 


