
SEMANA SOVIÉTICA 

 Centro Acadêmico de Relações Internacionais (CAREL) Gestão Presença 2011-2012, tem a honra de convidar a 
comunidade  para a semana acadêmica promovida pelo CAREL, em decorrência dos 20 anos do fim da União 

Soviética, denominada “Semana Soviética”. 

 Esse evento está previsto para ocorrer entre os dias 24 e 28 de Outubro, dentro da própria universidade, e 
abarcará atividades culturais, palestras e mostras de filmes visando aprofundar o conhecimento acerca de aspectos 
sócio-políticos da URSS e promover debates entre os estudantes de Relações Internacionais. 

Programação:  

• inicia-se em 24 de outubro com Palestra de Abertura a ser proferida pelo Excelentíssimo Senhor Embaixador 
Ronaldo Sardenberg às 18h com o tema “Formação da URSS e sua respectiva inserção no cenário 
internacional da Guerra Fria”. 

•  No dia 25, ao meio-dia, será realizado um Cine-Debate, no qual serão exibidos trechos selecionados do 
documentário “The Soviet Story”. Às 18h será realizada palestra cujo tema será “Ascensão soviética na 
Guerra Fria e o panorama dos EUA à época” a ser proferida pelo Professor Doutor Virgílio Caixeta Arraes.  

• Dia 26, ao meio-dia será exibido o filme “Adeus, Lênin!”; às 18h, será realizada palestra sobre “As 
revoluções nos países periféricos da União Soviética” a ser proferida pelo Professor Doutor Paulo Afonso 
Francisco de Carvalho.  

• Dia 27 às 15h30 será realizada palestra sobre os “Aspectos políticos e econômicos da Rússia - de URSS a 
BRICS” a ser proferida pelo Excelentíssimo Senhor Embaixador Gilberto Fonseca Guimarães de Moura; às 
18h, será realizada palestra sobre “O contexto e as conseqüências da queda do Muro de Berlim” a ser 
proferida pelo Professor Doutor Aylê-Salassie Filgueiras Quintão.  

O Centro Acadêmico tem promovido eventos como tal com freqüência ao longo do semestre, visando instigar a 
participação dos alunos em eventos acadêmicos dentro da universidade, bem como inspirá-los em suas futuras 
carreiras. Para tanto, nos sentiríamos honrados em contar com a vossa participação e presença. 
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