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RESUMO: O Programa de Extensão em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa 

(PECAP), vinculado ao Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e 

Defesa (GECAP), constitui-se como programa articulador de ações de extensão 

(projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e produção acadêmica), 

conectadas à pesquisa e ao ensino. O programa propõe uma compreensão plural 

das dinâmicas de relacionamento entre Estado, sociedade e sistema internacional, 

por meio de uma abordagem interdisciplinar, própria das Relações Internacionais, e 

da democratização do debate público sobre essas temáticas. A missão principal é 

construir pontes entre a academia, a sociedade civil, o setor militar, e o 

governo/setor público de modo a contribuir para a compreensão conjunta de 

desafios e possibilidades, no Brasil e no mundo, da realização de políticas públicas 

nas áreas da Capacidade Estatal, Segurança e Defesa. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Programa de Extensão em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa 

(PECAP), submetido ao Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e 

Defesa (GECAP), registrado no Sistema de Projetos da Universidade Federal de 

Santa, tem por objetivo geral em suas atividades de extensão promover o debate 

social e acadêmico sobre a relevância das temáticas da Capacidade Estatal, 

Segurança e Defesa nas relações internacionais contemporâneas, em especial para 

os países do Sul Global, como o Brasil, com amparo da pesquisa e do ensino e com 

foco na interdisciplinaridade, construindo pontes entre a academia, a sociedade civil, 

o setor militar, e o governo/setor público de modo a contribuir para a compreensão 
                                                 
1 Professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, Doutor em 

Estudos Estratégicos Internacionais (UFRGS) e líder do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, 

Segurança e Defesa (GECAP). E-mail: igor.castellano@gmail.com. 

2 Graduanda do quarto semestre de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa 
Maria. 
3 Graduanda do sexto semestre de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. 
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conjunta de desafios e possibilidades da realização de políticas públicas na área. 

Para tanto, cabem os seguintes objetivos específicos: estimular na sociedade civil o 

engajamento crítico e informado sobre as temáticas e a sua relação com as 

possibilidades de superação de desafios contemporâneos de segurança estatal e 

humana e desenvolvimento econômico e social, no Brasil e no mundo; contribuir 

para o aprofundamento, a complexificação e a socialização de conhecimentos 

acadêmicos criticamente informados, em âmbitos metodológico, teórico e empírico, 

vinculados às temáticas; engajar o setor militar e gestores públicos no debate amplo 

sobre Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, estimulando a democratização, a 

socialização e a vinculação das políticas públicas de relações exteriores, defesa, 

segurança e desenvolvimento no Brasil. 

Através da articulação do PECAP, realizam-se diversos cursos, projetos, 

eventos e produtos de extensão desde o primeiro semestre de 2016, expostos no 

curso de extensão Oficina de Pesquisa em Relações Internacionais (OPRI), no 

projeto de extensão Repensando a África e o Oriente Médio – Ciclo Literário, Ciclo 

Yorùbá e Programa Afroriente e no evento de extensão Café Defesa. Iniciou-se no 

ano de 2017, o curso de extensão Oficina GECAP em lugar da OPRI. Como produto 

do PECAP, foi criado o website do GECAP para divulgação das atividades 

realizadas. As diversas ações vinculadas ao PECAP são destinadas à sociedade 

civil e militar, em geral, além de pesquisadores, estudantes e egressos de cursos de 

graduação e pós-graduação, com interesses em debates sobre o Estado, Segurança 

e Defesa. 

2 DESENVOLVIMENTO 

O PECAP propõe testar e ressignificar práticas de ensino e de pesquisa 

mediante ações de extensão. Tem-se como base para os processos prioritários do 

PECAP impactar positivamente na formação do estudante e na transformação 

social. A formação do estudante é priorizada na sua participação ativa e protagonista 

em atividades de educação continuada e na sua inclusão como sujeito relevante em 

ações que promovam o diálogo público sobre Estado, Segurança e Defesa. Propõe-

se, assim, colaborar para a "ampliação do universo de referência" e o maior "contato 

direto com as grandes questões contemporâneas" (FORPROEX, 2012, p. 19). 
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Mediante uma atuação integradora das partes interessadas no diálogo público e na 

busca pelo aprimoramento de políticas públicas na área e no incremento de ações 

para o desenvolvimento social. Procura-se valer de técnicas pedagógicas 

integradoras que aprimorem a adoção desses mecanismos e procedimentos, 

através de oficinas de construção coletiva, seminários temáticos dialogados, grupos 

de discussão, e utilização de meios digitais para interação e acesso aos debates e 

conhecimentos desenvolvidos. As atividades desenvolvidas consistem nos projetos 

de extensão, cursos e eventos descritos abaixo.  

Repensando a África e o Oriente Médio (REAO): projeto de extensão que 

tem como objetivo geral instigar, promover e ampliar o debate crítico sobre culturas, 

sociedades e comunidades políticas da África e do Oriente Médio, de modo a 

aproximar a sociedade à realidade dessas regiões de tamanha relevância 

contemporânea e instigar o questionamento sobre causas dos seus desafios de 

segurança e desenvolvimento vinculados à Capacidade Estatal, e seus impactos no 

Brasil. O projeto envolve a promoção de atividades práticas e debates mediante o 

uso de recursos lúdicos (cinema, literatura, música e dança) e a colaboração de 

professores e especialistas convidados. O projeto desenvolve-se principalmente 

através de duas frentes principais, o Programa Afroriente, que trata-se de um 

programa de rádio semanal realizado na Rádio da Universidade Federal de Santa 

Maria (frequência 800 AM) e no projeto REAO - Ciclo Literário, que fomenta o debate 

coletivo e o desenvolvimento do conhecimento plural acerca das temáticas a partir 

da leitura prévia de obras acerca da região. 

Oficina GECAP: curso de extensão que tem como objetivo complementar 

e aprofundar a formação de estudantes e egressos de cursos de graduação e pós-

graduação de Relações Internacionais e áreas afins, mediante seminários temáticos 

e exposições dialogadas que busquem auxiliar na demarcação de estratégias 

teórico-metodológicas interdisciplinares, enfocando as competências e habilidades 

necessárias para as atividades de pesquisa, tanto individuais quanto coletivas. O 

curso é executado na forma de encontros quinzenais, paralelos ao semestre letivo.  

Café Defesa: evento de extensão que tem como objetivo geral fomentar o 

diálogo entre representantes da sociedade civil e militar com alunos e a comunidade 
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em geral de modo a inserir a Defesa na agenda dos cidadãos, assim como qualificar 

os insumos para a discussão da temática. O ciclo envolve geralmente dois painéis 

(mesas de discussão), um por semestre, compostos por convidados que dialogam 

entre si e com o público. 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Durante o ano de 2016 o PECAP executou 3 encontros de 4 horas cada, 

paralelos aos semestres letivos, do evento de extensão Café Defesa. Realizados em 

junho, com o convidado Prof. Dr. Marco Cepik da UFRGS, em setembro com os 

convidados Coronel Mário Giussepp  Andreuzza, do Núcleo de Estudos Estratégicos 

do Comando Militar do Sul e Coronel Piraju Borowski Mendes, do Escritório de 

Projetos da 3ª Divisão do Exército, e em dezembro, com Prof. Dr. Érico Esteves 

Duarte, da UFRGS. O evento de extensão recebeu 282 inscrições. Houve também a 

execução a edição Repensando a África e Oriente Médio – Ciclo Yorùbá, que 

consistiu na realização de três oficinas sobre cultura, idioma, dança e música yorùbá 

em outubro, ministrada pelo artista e professor Ìdòwú Akínrúli em ocasião da VII 

Semana Acadêmica de Relações Internacionais. Ao todo, as oficinas totalizaram 7 

horas e recebeu-se 52 inscrições.  

No primeiro semestre de 2016, foi realizada a primeira edição do projeto 

de extensão REAO – Ciclo Literário, que consistiu em 3 encontros de 4 horas cada, 

totalizando 12 horas, a partir da leitura prévia da obra Os Condenados da Terra, de 

Frantz Fanon. A atividade contou com 78 inscritos. No segundo semestre de 2016, 

foi desenvolvida a atividade de extensão Repensando a África e Oriente Médio – 

Programa Afroriente, o Programa foi ar todas as terças-feiras, das 15h05min às 16h 

pela Rádio Universidade 800 AM, com quatro quadros: Sons do Oriente, Quiz, 

Entrevista e Dicas, contando com a participação de 7 apresentadores selecionados a 

partir da equipe de colaboradores e 14 entrevistas.  

No primeiro semestre de 2016, houve também a edição do curso de 

extensão Oficina de Pesquisa em Relações Internacionais, transformada no 

segundo semestre em Oficina de Iniciação Científica do GECAP e por fim, em 2017, 

Oficina GECAP. A OPRI contou com 5 encontros de 4 horas cada, totalizando 20 

horas. O curso de extensão contou com a inscrição de 32 estudantes. Já a Oficina 
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de Iniciação Científica do GECAP, no segundo semestre, contou com a realização de 

7 encontros de 2 horas cada, totalizando 14 horas e o curso contou com a inscrição 

de vinte participantes. Como avaliação das atividades de extensão foram utilizados 

questionários online disponibilizados para os participantes e dados de comunicação 

e divulgação. 

Gráfico 1 – Alcance das publicações da página do GECAP no Facebook 2016 
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Fonte: elaboração própria, com dados fornecidos pelo Facebook. 

Tabela 1 – Indicadores de Avaliação do PECAP em 2016 

Categorias Indicadores de Avaliação
REAO 
2016

OPRI 
2016

Afroriente 
2016

Oficina 
2016

Oficina 
Yorùbá 

2016

Café 
Defesa #1

Café 
Defesa #2 

2016

Café 
Defesa #3 

2016

Número de atividades desenvolvidas 3 5 18 7 3 1 1 1

Número de colaboradores 4 2 9 3 5 6 6 7
Número de colaboradores 4 2 9 3 5 6 6 7
Número de participantes inscritos 79 33 9 20 33 120 65 97
Número de participantes concluintes 
(totalmente)

7 14 9 4 21 93 46 80

Número de apresentadores e 
palestrantes

4 18 7 4 1 1 2 1

Número de inscritos acadêmicos 63 33 - 19 28 58 32 47
Percentual de inscritos acadêmicos 88,73% 100,00% 100,00% 95,00% 87,87% 68,20% 68,10% 67,10%

Número de inscritos da sociedade civil 8 0 - 0 4 12 7 9

Percentual de inscritos da sociedade 
civil

11,26% 0,00% 0,00% 0,00% 12,12% 14,10% 14,90% 12,90%

Número de inscritos militares 0 0 - 1 0 11 5 5
Percentual de inscritos militares 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 12,90% 10,60% 7,10%
Número de inscritos de empresas 0 0 0 0 0 4 3 9

Percentual de inscritos de empresas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,70% 6,40% 12,90%

Quantidade de conteúdo veiculado nos 
meios de comunicação online

17 3 97 19 17 14 13 30

Alcance

Gestão
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Site 2 0 2 1 2 2
Facebook 95 0 5 10 6 4
E-mail 0 19 10 3 5 24
Número de acessos ao 
website/facebook 

1737 677 31750 0 5160 3289 1674 2924

Site 104 0 131 17 170 55
Facebook 31646 0 5029 3272 1504 2869
Número de citações externas 7 0 0 0 2 4 4 2

Onde? 0 0
Facebook 
ÌLÚ AKIN

Site UFSM, 
Farol 

UFSM, Site 
CCSH

Site UFSM, 
Farol, 

Facebook 
CCSH 

Site UFSM, 
Facebook 

CCSH

Avaliação do conteúdo das 
citações externas relativas às 
atividades do PECAP

Bom - 0 0 - - - -

Conteúdo veiculado nos meios de 
comunicação físicos

10 10 0 0 12 10 17 12

Onde?

Prédio de 
Apoio, 

Prédio da 
Antiga 

Reitoria, 
Prédios 74-

A e 74-C

Prédio de 
Apoio, 

Prédio da 
Antiga 

Reitoria, 
Prédios 74-A 

e 74-C

- -

Prédio de 
Apoio, 

Prédio da 
Antiga 

Reitoria, 
Prédios 74-
A e 74-C, 

CAL

Prédio de 
Apoio,Prédi
o da Antiga 

Reitoria, 
Prédio 74-A 

e 74-C

Prédio de 
Apoio, 

Prédio da 
Antiga 

Reitoria, 
Prédio 74-A 

e C, 
ADESM, 
Prédio 17

Prédio de 
Apoio, 

Prédio da 
Antiga 

Reitoria, 
Pólo de 
Defesa

Recepção efetivada em inscrição 
(meio mais eficiente 1)

Facebook
Facebook/E-

mail
0 E-mail

Divulgação 
no 

Facebook 
(evento)

Cartaz 
impresso

Divulgação 
no 

Facebook

Divulgação 
no 

Facebook

Recepção efetivada em inscrição 
(meio mais eficiente 2)

0 0
Página do 
GECAP no 
Facebook

Divulgação 
no 

Facebook

Página do 
GECAP no 
Facebook

Indicação 
de colegas

Comunicação

Fonte: elaboração própria. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme os indicadores apresentados acima, as ações realizadas no 

âmbito do Programa de Extensão em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa 

contabilizaram um total de 39 atividades, entre encontros, programas e oficinas. 

Como pode ser visualizado, houve um amplo alcance das atividades de extensão 

em relação ao público das atividades de extensão do PECAP. Foram recebidas 

aproximadamente 456 inscrições para os projetos, cursos e eventos de extensão, 

além disso, foram recebidos cerca de 35 apresentadores ou palestrantes. Grande 

parte dos inscritos para as atividades de extensão são acadêmicos, bem como 

representantes da sociedade civil, do setor militar e do setor empresarial. Dessa 

maneira, pode-se perceber que o PECAP atingiu seus objetivos, contanto com a 

participação de representantes de diversos setores.  
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