O Instituto Superior de Relações Internacionais "Raul Roa Garcia" convoca para:
“XIII Seminário de Relações Internacionais: "ISRI 2018"
O Seminário será realizado em Havana de 25-27 de abril de 2018, a fim de refletir e
debater sobre "Geopolítica e Relações Internacionais do século XXI".
Temas gerais:
1. Estados, atores não-estatais, blocos, alianças e coalizões internacionais.
2. A crise sistêmica e estrutural do capitalismo e a instabilidade geopolítica.
3. Os desenvolvimentos geopolíticos e da reconfiguração do sistema internacional: os
EUA, a China, a União Européia, o Japão, a Rússia, a Índia, o Brasil, a África do Sul.
4. As áreas geopolíticas regionais: América Latina-Caraíbas, África, Ásia-Pacífico,
Eurásia e Oriente Médio.
5. O impacto dos problemas globais nos problemas geopolíticos.
6. Geopolítica de integração: abordagens e perspectivas.
7. A guerra, o militarismo e a conquista do espaço sideral.
8. As opiniões sobre a segurança internacional na geopolítica global.
9. A localização geográfica: o centro e a periferia nas relações internacionais.
10. Abertura de novas rotas terrestres e marítimas.
11. A correlação de forças internacionais e o futuro da ONU.
12. O "retorno" da análise geopolítica em estudos de Relações Internacionais.
Os interessados em formalizar a sua participação devem apresentar os seguintes
documentos antes de 28 de fevereiro de 2018:
1. Formulário de pedido de registo.
2. Resumo do trabalho.
3. Síntese do currículo.
Modalidades de participação:
Pode participar como orador ou observador. A taxa de inscrição é de 150,00 CUP para
os nacionais, e 150,00 CUC para estrangeiros. A taxa de inscrição para estudantes é de
100,00 CUP para uso doméstico e 100,00 CUC para estrangeiros.
Regras para apresentação de trabalho:
1. Os artigos devem ser escritos a 1,5 espaço, Arial, 12 pontos e não deve exceder 15
páginas.
2. Os oradores devem enviar um resumo do conteúdo do trabalho em um ou dois
parágrafos (não mais de 250 palavras).
3. O Comité Científico irá rever as propostas e comunicar os seus pontos de vista aos
autores antes de 12 de março de 2018.
4. Os autores deverão enviar seus trabalhos por e-mail até 31 de Março de 2018 e
também fornecer uma cópia impressa no momento da acreditação.
Para mais informações, pode também visitar o nosso site: www.isri.cu, por favor
contacte:
Vicerrectoría: (537) 7838-1474
E-mail: vicerrectoria@isri.minrex.gob.cu
Relações Públicas e Internacionais: (537) 7832-3816
E-mail: isrieventos@isri.minrex.gob.cu

Formulário de Solicitação
de Registro

Dados do requerente
Nomes:

Sobrenomes:

País de nascimento :

País de Residência:

Sexo:

Se no Exterior, Número do Passaporte :
Se cubano: Carteira de Identidade:

Endereço Postal (Rua, Número, Cidade, País, Código Postal):
Endereço eletrônico:

Ocupação :

Instituição :
Categoria Acadêmica / Científica /
profissional / Outra :

Especificar:

Assiste como:

Forma de pagamento da Solicitação:

( Se você tiver selecionado Outra na caixa acima, por favor
especifique )

Título da apresentação :

Nota importante: Deve anexar Resumo Curricular e síntese de fala
Dados do acompanhador
Nomes:
Sobrenomes:
Número de Passaporte:

Endereço: Calzada no.308 esq H, Vedado
Plaza de la Revolución, C. Habana
CP: 10400

Telefone: (537) 7838-1474
(537) 78323816

E-mail: vicerectoria@isri.minrex.gob.cu
isrieventos@isri.minrex.gob.cu

lgortazar@isri.minrex.gob.cu

Web: www.isri.cu

