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Resumo 
O Observatório de Conflitos Internacionais (OCI) é 

coordenado pelo Prof. Dr. Sérgio Aguilar e 

desenvolvido pelos alunos do Curso de Relações 

Internacionais, integrantes do Grupo de Estudos e 

Pesquisa sobre Conflitos Internacionais (GEPCI), 

da UNESP – Campus de Marília. O projeto produz 

informes e séries sobre conflitos internacionais, 

divulgando de forma concisa notícias sobre os 

conflitos e a avaliação do grupo sobre esses 

conflitos. As informações selecionadas e 

organizadas são divulgadas por meio de uma lista 

de emails cadastrados e ficam disponíveis no sitio 

do OCI na Internet.  
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Abstract  
The International Conflict Observatory (ICO) is 
coordinated by Prof. Dr. Sérgio Aguilar and 
developed by students of International Relation 
members of the Group of Studies and Research on 
International Conflicts, from UNESP – Campus of 
Marília. The project produces informs and series 
about international conflicts, divulging news about 
the conflicts in a short form and evaluations of the 
group about them. The selected and organized 
information is spread by a registered email list and 
is accessible on the ICO website. 
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Introdução 

O Observatório de Conflitos Internacionais foi 

iniciado em meados de 2013 e desenvolvido por 

alunos do curso de Relações Internacionais 

membros do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre 

Conflitos Internacionais (GEPCI) da UNESP - 

Campus de Marília.  

O OCI elabora informes semanais, mensais e séries 

sobre conflitos internacionais, divulgadas por meio 

de e-mails, site do projeto e facebook.  

Os alunos envolvidos recebem treinamento para 

participar do projeto e aprimoram seus sensos 

críticos e analíticos por meio das séries que eles 

próprios produzem. Também alimentam um banco 

de dados sobre os conflitos para consultas 

posteriores. 

 

Objetivos 

 O OCI visa reunir, sistematizar e veicular 

informações sobre os conflitos internacionais e as 

ações para seus gerenciamentos/resoluções; 

veicular estudos e análises sobre os mesmos; e 

criar uma base de dados para consulta dos 

interessados sobre o tema. Com isso, estimula o 

desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre o 

tema e facilita o acesso a informação por pessoas 

que trabalham com a área de segurança e defesa. 

 

Material e Métodos 

Para a produção de informes semanais são 

selecionadas notícias veiculadas em jornais 

(impressos e on line) de grande circulação, 

nacionais e estrangeiros (Folha de São Paulo, 

Estado de São Paulo, New York Times, Washington 

Post, Le Monde, etc.), por redes de notícias 

(Reuters, Al Jazeera, etc.) e por centros acadêmicos 

que acompanham os conflitos armados e a atuação 

de organizações internacionais de caráter global ou 

regional.  

O material é agrupado por região (América/Europa, 

África, Oriente Médio, Ásia e Organização das 

Nações Unidas). O OCI dá prioridade para conflitos 

onde há a presença de operações de paz 
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conduzidas pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) ou por organizações regionais como a União 

Europeia ou a União Africana.  

Os informes mensais são produzidos com base 

nessas notícias e em artigos publicados em revistas 

especializadas e por centros acadêmicos. As 

notícias selecionadas são apresentadas de forma 

resumida nos informes, indicando as fontes, o que 

possibilita aos interessados o acesso ao texto 

completo delas.  

As séries são bimestrais e utilizam o material 

reunido pelas equipes para a confecção de um 

trabalho com cunho descritivo e/ou analítico sobre 

conflitos específicos.  

Atualmente o projeto envolve 22 (vinte e dois) 

alunos do curso de Relações Internacionais e de 

Ciências Sociais, todos eles integrantes do Grupo 

de Estudos e Pesquisa sobre Conflitos 

Internacionais (GEPCI). Uma aluna gerencia o 

projeto (com Bolsa de Extensão Universitária), 05 

(cinco) alunos não bolsistas desempenham a função 

de chefe de equipe e 16 (dezesseis) alunos 

integram as equipes.  

 

Resultados e Discussão 

Foi desenvolvido o site do OCI na plataforma da 

UNESP (http://www.marilia.unesp.br/#!/oci) e foi 

criada uma página do projeto na rede social 

facebook (https://www.facebook.com/pages/ 

Observat%C3%B3rio-de-ConflitosInternacionais/14 

82284485370524?ref=aymt_homepage_panel) em 

outubro do 2014. Até o início de julho de 2015 havia 

registrado 751 acessos.  

Foi criado um banco de dados para dar suporte à 

pesquisa acadêmica na área de segurança e defesa 

que é alimentado pelos chefes de equipes 

mensalmente.  

Os informes estão sendo enviados para uma lista de 

10 mil emails cadastrados de diferentes 

nacionalidades, incluindo pesquisadores, membros 

de ministérios de defesa e forças armadas, alunos e 

professores de cursos de graduação e pós-

graduação de diversas áreas do conhecimento que 

lidam com as questões de segurança e defesa.  

Os alunos envolvidos no projeto trabalham em 

equipe e aprimoram a capacidade de análise de 

textos e o senso crítico e analítico na produção de 

séries sobre a temática.  
No total, o OCI produziu até julho de 2015, 89 
informes semanais, 20 informativos mensais e nove 
Série Conflitos Internacionais, com os títulos: 
“Rússia e a política de influência”, “Congo - A atual 
dinâmica do conflito e a rendição do M23”, “Oriente 
Médio - Islamismo e Democracia”, “As Invasões 

Russas na Geórgia (2008) e na Criméia (2014)”, “A 
Nigéria e o Boko Haram”, “A Guerra Civil na Síria, o 
Oriente Médio e o Sistema Internacional”, “As FARC 
e os Diálogos de Paz”, “O Estado Islâmico” e “Haiti -
 A atual conjuntura da MINUSTAH e o Brasil”. Para 
a confecção das séries foram utilizadas as notícias 
mais relevantes, artigos de revistas especializadas e 
working papers de centros acadêmicos. 
As Séries receberam o ISSN em fevereiro de 2015 
como periódico regular. Para o projeto gráfico das 
Séries foi firmada parceria com alunos do curso de 
Design Gráfico do UNIVEM (Marília - SP) e aluna de 
Comunicação da UFRGS (Porto Alegre - RS). A 
parceria permitiu uma excelente qualidade gráfica 
das Séries que além de serem enviadas para a lista 
de e-mails, ficam disponíveis no sitio do projeto na 
internet. 
A avaliação foi altamente positiva e houve pouca 
rejeição por parte das pessoas cadastradas e que 
recebem os produtos do projeto. A solicitação de 
descadastramento do e-mail está em torno de 
apenas 0,4%.  
Como consequência do projeto alguns alunos já 
estão iniciando a preparação de projetos de 
pesquisa para solicitar bolsas de iniciação científica 
nas agências de fomento.  
A divulgação dos produtos do OCI começou a gerar 
resultados fora da UNESP. Há uma proposta de se 
iniciar parceria com o Ministério da Defesa para 
realização de análises pontuais sobre conflitos 
internacionais. Se concretizada, permitirá que os 
alunos envolvidos melhorem e exercitem a 
capacidade de análise, além de dar maior 
visibilidade à Universidade.  
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Logotipo do OCI 
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Figura 2. Site do OCI 

 
 

 

 
 

Figura 3. Imagem do Facebook do OCI 
 
 

 
 

Figura 4. Informativo semanal do OCI 
 
 

 
Figura 5. Informativo mensal do OCI 
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Figura 6. Série Conflitos Internacionais 

 

Conclusões 

O OCI consegue estabelecer a ligação necessária 

entre a pesquisa (conduzida pelo GEPCI), o ensino 

e a extensão universitária, atingindo um público 

externo e dando visibilidade às atividades 

desenvolvidas na Universidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Ligação ensino, pesquisa e extensão 

 

O projeto traz benefícios para a formação dos 

alunos que realizam trabalhos de coleta e análise de 

dados fora das salas de aula.  

A partir de 2015 já houve a participação de membro 

do projeto em eventos de extensão de outras 

instituições de ensino superior 

 As ações seguintes previstas são: a confecção dos 

produtos na língua inglesa e a inserção do 

Observatório numa rede internacional, formada por 

centros acadêmicos, denominada International 

Security Network (ISN).  
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Anexo 2  
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Anexo 3 
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