NOTA PÚBLICA DE ESCLARECIMENTO
A coordenação do curso de Graduação em Relações Internacionais e a coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Relações Internacionais (PPGRI) vêm a público para esclarecer o tema de sua aula-inaugural do segundo semestre
de 2015, “Kim Il Sung e a Coreia do Norte”.
Participarão da mesa-redonda três convidados:
- O Embaixador da República Popular Democrática da Coreia, sr. Kim Chol Hak;
- A profa. Rosanita Campos, tradutora das memórias de Kim Il Sung para o português; e
- O prof. Dr. Nuno Canas Mendes, da Universidade de Lisboa.
O curso de Relações Internacionais e o PPGRI, orientados sempre pela busca do conhecimento, diálogo, respeito a
todos os povos e culturas e, acima de tudo, pela tradição democrática e dos direitos humanos, convidaram as
autoridades acima descritas para participar de sua aula-inaugural com o intuito de trazer à comunidade acadêmica da
UFSC um debate contemporâneo e com a presença tanto de atores político-normativos quanto de estudiosos da Coreia.
Além da referida aula-inaugural, dois outros eventos nossos receberam/receberão convidados nesse mês:
- Em 13/08/15: abertura dos trabalhos do grupo Eirenè (Núcleo de Pesquisas e Extensão sobre as Organizações
Internacionais e a promoção da Paz, dos Direitos Humanos e da Integração Regional), que contou com palestra
do Capitão Montanha, da Marinha do Brasil, ex-comandante dos Fuzileiros Navais na Missão das Nações
Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), seguida de debate com os professores Dra. Graciela Pagliari
e Dr. Lucas Rezende (UFSC) e do Dr. Nuno Canas Mendes (Universidade de Lisboa);
- Em 21/08/2015 (10h, no CSE): mesa-redonda “Malvinas: soberania e geopolítica do Atlântico Sul”, que contará
com a presença dos professores Dr. Raul Antelo e Dr. Lucas Rezende (UFSC), e do Me. Uriel Erlich (diplomata
argentino).
Em eventos passados, além de acadêmicos de múltiplas instituições e abordagens, já recebemos diplomatas e agentes
públicos brasileiros e do exterior, atores da sociedade civil, políticos dos mais diversos partidos, e militares da ativa e da
reserva das Forças Armadas brasileiras. São pessoas de diversas orientações e nacionalidades que contribuíram para
fomentar o debate sobre o internacional, seus muitos atores e dinâmicas.
Não é o intuito desse evento ou de outros já feitos por esses dois cursos defender ou condenar quaisquer atores
políticos, mas sim debatê-los, em suas idiossincrasias, particularidades e ações. A Graduação em Relações
Internacionais e o PPGRI não são afiliados a nenhum partido político ou tampouco defensores de ideologias políticas,
quaisquer que sejam elas. Pelo contrário, o corpo discente e docente de Relações Internacionais da UFSC é
caracterizado por pluralidade de ideias, respeito ao próximo, embate intelectual e multiplicidade de vertentes analíticas.
Esclarecemos ainda que o embaixador Kim Chol Hak e a profa. Rosanita Campos estão vindo à UFSC inteiramente com
recursos próprios, não tendo a universidade ou os cofres públicos arcado com quaisquer gastos.
Florianópolis, 19 de agosto de 2015.
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