
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
A IV International Relations Week teve como objetivo principal proporcionar o 

compartilhamento de conhecimentos internacionalistas, com profissionais de destaque no cenário 
internacional. 

De fato, foram dois dias de importantes atividades, apresentações de trabalho orais e 
palestras interativas entre os acadêmicos, profissionais e os expositores sobre temas fundamentais 
das Relações Internacionais. 

O tema adotado neste ano foi: Segurança Internacional: Visões Tradicionais e Novos temas 
o qual  proporcionou grande conhecimento para todos os envolvidos, que se viram cercados por 
alguns questionamentos e conclusões. O cenário atual das Relações Internacionais nos confronta 
com a verdade de que a segurança internacional evolui trazendo à tona novos temas a agenda, que 
exigem de nós, profissionais de Relações Internacionais o aprofundamento de nossos conhecimentos 
a fim de encontrarmos soluções plausíveis aos problemas reais de populações cercadas pelo medo da 
violência, da fome, da intolerância, da morte. O surgimento latente de novos movimentos idealistas 
baseados no expansionismo e aplicação do terrorismo e da intolerância, nos põe a questionar, de 
que forma nos protegeremos? Como barrar ou derrotar o invisível? Como dialogar a fim de evitar um 
movimento natural de protecionismo dos países que tem buscado a defesa das próprias fronteira e 
dos seus nacionais enquanto o restante do mundo tem um cenário de guerra em ebulição? 

Kofi Annan, Diplomata, eleito em 1997 Secretário-Geral das Nações Unidas e vencedor do 
prêmio Nobel da Paz, ressalta em seu livro “Intervenções” – Uma vida de guerra e paz, um 
importante questionamento, “Para que servem as Nações Unidas? ” E nos aponta para o fato de que 
as falhas evidentes na ajuda humanitária estão ocorrendo porque na verdade esquecemos por quem 
estamos lutando, esquecemos das primeiras palavras escritas na Carta, “Nós, os povos”.  

Enquanto no cenário internacional as intervenções têm sido utilizadas como ferramenta de 
demonstração de poder, nós profissionais de Relações Internacionais temos a luta incansável de 
buscar o verdadeiro diálogo a fim de promover O QUE realmente importa a QUEM realmente 
importa, Os Povos, sem distinção de raça, etnia, sexo ou religião. Nós temos a missão de buscar na 
teoria e na prática a verdadeira aplicação do discurso da paz, do respeito, e da proteção a vida. 

Para tanto, convidamos especialistas das mais diferentes áreas, que procuraram responder 
essas e outras questões para que no final pudéssemos abranger as causas, as consequências e buscar 
compreender as soluções para a questão. Contamos com várias presenças ilustres em nossas 
paletras, o Professor Doutor Ricardo Seitenfus, da Universidade Federal de Santa Maria, o Professor 
Doutor Sérgio Luiz Cruz Aguilar e e o Pastor Guimard Gobo. Os Professores Mestres Roberta Cava e 
Fábio José, e nosso professor especialista Sebastião Clementino da Silva foram responsáveis por 
mini-cursos que trouxeram mais aprendizado e que também foram responsáveis por nos privilegiar 
com palavras de profundo conhecimento acerca do tema abordado.  
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