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EDITORIAL
O Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais (NUPRI), em conjunto com a
Coordenação do curso e os alunos de Relações Internacionais da Universidade Católica
de Brasília (UCB), tem o prazer de anunciar o lançamento do segundo número, do
volume 2, da Conexões Internacionais, revista eletrônica de Relações Internacionais (RI).
É com enorme felicidade que concluímos mais uma edição da nossa revista, a qual
tem seus princípios voltados para o incentivo da produção acadêmica, assim como a
disseminação de conhecimentos, estudos e pesquisas dentro do campo das Relações
Internacionais. Nossos principais objetivos são colaborar com o processo de ensino e
entendimento crítico de nossos leitores, além da visibilidade e reconhecimento do
excelente trabalho produzido por nossos autores.
Este projeto, de periodicidade semestral, é publicado nos meios eletrônicos e tem
a orientação da Coordenação do curso de RI da UCB, prezando pelo papel dos
acadêmicos, os processos de pré-seleção, apreciação e aprovação dos textos
submetidos. No atual número, trazemos produções que tratam de questões ligadas à
agenda

internacional,

sobretudo

Política

Externa

Brasileira,

Economia

Política

Internacional, Segurança e Relações Internacionais Contemporâneas. Além dessas
linhas, incentivamos fortemente a pesquisa de outras questões ainda não exploradas
aqui, como Relações Governamentais e Institucionais.
Esperamos que essa revista tenha um propósito agregador, sendo uma fonte de
conhecimento, induzindo ao interesse pela produção acadêmica, auxiliando a
construção e reﬂexão de ideias sobre os temas aqui tratados e corroborando para o
enriquecimento do campo de pesquisa das Relações Internacionais.
Desejamos a todos uma boa leitura,
Marcelo Almeida e Anna Karolline Bastos
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