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E

sta edição da Carta Internacional é um Número Especial composto, basicamente,
por artigos apresentados no 5º Encontro Nacional da Associação Brasileira
de Relações Internacionais, ocorrido entre os dias 29 e 31 de julho de 2015, na

PUC Minas. O Encontro, que teve como tema Redefinindo a Diplomacia num Mundo em
Transformação, promoveu painéis, mesas redondas e workshops doutorais, dentre outras
atividades, a partir dos setes eixos temáticos da ABRI: Teoria das Relações Internacionais,
Instituições Internacionais, Segurança Internacional, Estudos Estratégicos e Política de Defesa,
Economia Política Internacional, Análise de Política Externa, História das Relações Internacionais
e da Política Externa, Ensino e Pesquisa em Relações Internacionais.
A seleção dos trabalhos publicados nesta edição se pautou por esses eixos temáticos,
observando os processos normais de avaliação por pares em duplo cego (double blind peer
review). É proposta da Carta que a terceira edição de cada ano seja um Número Especial,
preferencialmente organizado com os melhores trabalhos do Encontro Nacional ou do
Seminário da ABRI ocorrido naquele ano. Essa iniciativa tem como objetivos contribuir para
o fortalecimento do vínculo entre a publicação e os associados da ABRI, ampliar a divulgação
da produção científica da nossa comunidade brasileira de Relações Internacionais, bem como
divulgar e estimular as discussões ocorridas no âmbito da Associação.
Desta forma, temos o prazer de anunciar que a terceira edição da Carta deste ano de
2016 será composta por trabalhos selecionados a partir daqueles apresentados no 3º Seminário
de Relações Internacionais, organizado pela ABRI, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de setembro
de 2016 na UFSC, em Florianópolis. Repensando interesses e desafios para a inserção
internacional do Brasil no século XXI é o tema desse Seminário. A equipe editorial incentiva a
todos os participantes desse evento a submeterem seus trabalhos completos para que tenham
a oportunidade de participar da seleção dos artigos para o número especial de 2016.
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