EDITORIAL

Iniciamos mais um ano na revista Conjuntura Global. Seguindo nossa política editorial,
essa edição, como nas edições anteriores, privilegiou artigos inéditos resultantes de pesquisas
desenvolvidas por docentes e por alunos dos diversos programas de pós-graduação brasileiros
e estrangeiros. Continuamos prezando pelo baixo grau de endogenia, desta forma, nenhum
dos artigos dessa edição pertence a pesquisadores vinculados a UFPR, ou até mesmo do
estado do Paraná.
Nessa edição de janeiro a abril de 2017, a Conjuntura Global publica sete resultados de
projetos de pesquisa desenvolvidos pelos seus autores. O artigo de Samuel Correa Duarte
aborda a Missão de Observação Militar Equador – Peru (MOMEP). Natália Diniz Schwether
examina a agenda de segurança colombiana mostrando as ações empreendidas pelo governo
colombiano no período de 2002-2014. Jorge Riquelme e Cristián Faundes abordam o
pensamento estratégico regional, sob a perspectiva da América do Sul. Carla Cristina Vreche e
Marcos Antônio da Silva analisam o ativismo transnacional e a luta das comunidades indígenas
sawhoyamaxa, comunidade paraguaia, e apika’y, comunidade brasileira. Fernanda Cristina
Nanci Izidro Gonçalves e Patrícia Cabral de Oliveira apresentam um estudo da paradiplomacia
do Rio de Janeiro e de sua relação com o Governo Federal. Leandro Wolpert dos Santos nos
traz um aporte teórico na perspectiva da Teoria Crítica Neogramsciana, pensando a ordem
mundial no início do Século XXI. E por fim, a contribuição de Pedro Maia sobre mediação
internacional e a narrativa dos saberes moderno.
E por fim, essa edição também marca um importante momento. Depois de dois anos,
esta é minha última edição como editora executiva da Revista, cargo que passarei à Gláucia
Bernardo. Continuarei no corpo editorial da revista, porém em outras atividades. Agradeço a
todos que me ajudaram ao longo desses dois anos e todos que se dedicaram comigo à Revista.
Agradeço ao Leonardo Mercher, que me passou tanto o cargo quanto os ensinamentos, a
Glaucia Bernardo que aceitou continuar o trabalho e demonstra a cada dia mais dedicação e
especialmente ao professor Alexsandro Eugênio Pereira, editor chefe, que está sempre
fazendo o seu melhor pela revista Conjuntura Global.
Caroline Cordeiro
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