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DESCRIÇÃO 

 
 
 

Objetivo 

Angariar fundos para a realização da 2ª Semana Acadêmica de Relações Internacionais da 
UFRR, que pretende trazer eminentes estudiosos e profissionais das relações internacionais para 
analisar o tema do evento, ainda por definir. O evento procurará realizar contato entre os 
contextos local, com a presença de palestrantes e realizadores de mini-cursos para a comunidade 
universitária e a externa à universidade, algo que impõe fundos significativos de passagens, algo 
já observado a partir da realização da primeira edição do evento. Este tipo de evento costuma 
fornecer diferenciais importantes para a formação discente 

 
 

Atividades 

As personalidades trazidas para o evento dedicam horas de trabalho àqueles que dele participam 
por meio da participação em mesas de debate e também por meio da oferta de mini-cursos. Estes 
acontecimentos têm por característica comum incitar novos estudos e iniciativas de trabalhos 
acadêmicos entre professores e alunos, criando a possibilidade de capacitar recursos humanos na 
cidade de Boa Vista 

 
 
 

Recursos 
demandados 

Dentre as despesas previstas pela comissão discente do evento figuram 1. gastos com passagens, 
acomodação e refeições dos palestrantes; 2. materiais de registro do evento, certificados e 
materiais adicionais e 3. recepção aos inscritos no evento. 

1. Passagens, acomodação e refeições ~ R$ 15.000,00 

2. Materiais ~ R$ 500,00 

3. Recepção aos inscritos ~ R$ 2.000,00 

 
Contrapartida 

Pretende-se que o evento, contribua para o contexto local da UFRR, sendo por meio de uma 
perspectiva analítica a partir da Amazônia, ou voltada para o entendimento de sua participação 
do cenário das relações internacionais. Realizar-se-á relatório e balanço final do evento com 
prestação de contas  

EQUIPE 

Líder 
(Coordenação do 

curso de Rel. 
Internacionais) 

Prof. MSc. Leonardo Ulian Dall Evedove 

(95) 3621 3453 
(95) 8103 7389 
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Parcerias Comissão discente da Semana Acadêmica 

 


