RESUMO: A Oficina de Estudos sobre China e Leste Asiático (OfChiLA) é um projeto idealizado como um
espaço de troca de experiências, discussão e produção intelectual coletiva a respeito de temas relacionados à região
aludida que há três anos configura como atividade de extensão da UFRGS. Os assuntos abordados são divididos
em quatro eixos principais: economia, segurança, política/instituições e sociedade/cultura. A duração estimada de
cada encontro é de três (3) horas. Esta atividade de extensão apresenta como principais objetivos: a criação de uma
rede de pesquisadores da área, o estímulo às pesquisas relacionadas ao assunto, o auxílio na formação acadêmica
dos participantes e a difusão de conhecimento para a sociedade. Como resultado dos encontros, já se obteve a
formação de um grupo de pesquisadores que trabalham na elaboração de um projeto de pesquisa para registro junto
à Universidade. A partir desse resultado espera-se cumprir a demanda da UFRGS por integrar atividades de
pesquisa e extensão dentro do tripé desta. Também espera-se expandir essa iniciativa através da emulação dessa
metodologia em outras atividades de extensão.O público alvo é composto por alunos de graduação, alunos de pósgraduação, funcionários públicos civis e militares e demais interessados. No ano de 2017 buscou-se difundir os
temas abordados, metodologia realizada e resultados obtidos através das séries de palestras. Nesse intuito, emulouse os resultados nas Oficinas Temáticas, nova atividade que amplia o horizonte temático das discussões para outros
temas e regiões do mundo além da China e do Leste Asiático. Tanto a OfChiLA quanto as Oficinas Temáticas são
atividades realizadas em parceria com o Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE), com o Comando
Militar do Sul (CMS) e com o Instituto de Letras da UFRGS. Outro ponto importante foi a implementação do
Fórum do ISAPE, no qual são divulgados clippings quinzenais para fomentar o debate além de aumentar a
interação com os participantes da atividade de extensão fora dos ambientes oficiais de encontros.

