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 O projeto de extensão RIPE (Relações Internacionais para Educadores) é uma 

iniciativa dos estudantes de graduação de Relações Internacionais da UFRGS. O RIPE 

nasceu entre os alunos do curso em 2010, estando em 2016 na sua sexta edição. O projeto 

resulta de um desejo comum de fomentar o debate sobre os temas de política, política 

internacional e relações internacionais para além das fronteiras da Universidade, levando-

o para dentro das escolas públicas e privadas do estado do Rio Grande do Sul através 

daqueles que são seus principais agentes transformadores: os educadores. O principal 

objetivo do projeto é, pois, compartilhar com a comunidade de professores dos ensinos 

fundamental e médio os conhecimentos obtidos na Universidade, possibilitando que eles 

sejam posteriormente abordados dentro da sala de aula. 

 Para proceder com este objetivo, duas são as ferramentas utilizadas: um anuário 

contendo artigos escritos pelos alunos de Relações Internacionais da UFRGS, o qual, a 

partir de 2014, tornou-se um periódico científico anual; e um ciclo de palestras, no qual 

são aborbandos os temas discutidos nos artigos. Cada um dos artigos é orientado e 

corrigido por um professor orientador, o qual fica também responsável pela realização da 

palestra correspondente. A parte da escrita do artigo é realizada no segundo semestre do 

ano, enquanto que o ciclo de palestras ocorre no primeiro semestre do ano posterior, 

geralmente nas manhãs de sábado entre os meses de abril e julho. 

Cada edição do RIPE aborda uma temática diferente. Ao longo dos anos, o projeto 

já abordou temas como a democracia, a América Latina, a África e os BRICS. Neste ano, 

o tema foi “Desconstruindo os mitos do século XXI”. Sabe-se que muitas questões da 

atualidade são tratadas de modo superficial e acabam disseminando entendimentos que 

nem sempre refletem fielmente a realidade em que vivemos. Problematizar as 

informações que se recebe diariamente dos mais variados meios torna-se fundamental 

para a formação de um pensamento crítico. A ideia do RIPE 2016 foi, portanto, a de 

desconstruir os mitos do nosso tempo, buscando fomentar, uma vez mais, o diálogo 

consciente quanto às Relações Internacionais. 
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