Editorial
Apresentamos a edição de agosto de 2016 da revista Conjuntura Global. Nessa edição
apresentamos a Seção Regular com os Artigos de Fluxo Contínuo, o Dossiê Organizações
Internacionais e os últimos artigos da seção de Graduação, que não mais será continuada. Nas
próximas edições continuaremos com a Seção Regular, seguindo nossa Política Editorial de
2016 e também, com os Dossiês, que serão definidos no início de cada ano corrente se
acontecerão e quais serão as suas temáticas, em reunião do Conselho Editorial.
Nessa edição a seção regular contou com a contribuição de quatro artigos. O primeiro de João
Victor Guedes Neto, da Universität Lüneburg, Alemanha, com o artigo International nongovernmental organisations: a conceptual discussion, com a discussão conceitual sobre
organizações internacionais não governamentais. Depois do artigo de João Victor,
apresentamos o artigo de Murillo Silva de Lima, Subcomplexo Regional de Segurança do Golfo
Pérsico: uma mudança de polaridade?, que se propõe a fazer uma analise atual sobre o
complexo regional de segurança do Golfo Pérsico.
O artigo seguinte da seção de fluxo contínuo é do autor Leandro Loureiro Costa, A expansão
islamista na Europa: a transnacionalização de movimentos fundamentalistas muçulmanos e
razões para a radicalização da diáspora islâmica na Europa, que teve o objetivo de pensar o
crescimento da radicalização nas comunidades islâmicas. E em seguida, o artigo Atuação
brasileira na agenda regional de segurança e defesa: possibilidades de autonomia diante das
mudanças sistêmicas, de Naiane Inez Cossul.
Encerramos a seção de graduação com a contribuição de três artigos, João Estevam dos Santos
Filho, com o artigo A importância da Amazônia para a defesa e a segurança da América do Sul;
Alba Bruna Boaventura, com o artigo, Moeda, instabilidade financeira e hierarquia no sistema
internacional; e por fim, Juliana Markendorf Noda e Thâmisa Gonzalez de Oliveira, com o
artigo, Trabalho escravo contemporâneo: o caso trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs.
Brasil.
Para a Edição de dezembro de 2016 contaremos com o Dossiê Paz nas Relações Internacionais,
contamos com a contribuição da Comunidade Acadêmica. Ademais, o Corpo Editorial da
revista Conjuntura Internacional mais uma vez agradece a colaboração de todos os envolvidos
nessa edição, que mais uma vez contribuíram para o constante sucesso do Periódico. E
convidamos os pesquisadores de Relações Internacionais a áreas afins a submeterem suas
contribuições para a Revista.
Caroline Cordeiro
Editora Executiva

206
Conjuntura Global, vol. 5 n. 2, mai./ago., 2016, p. 206

