
Em 28 de setembro de 2017, no Instituto de Estudos do  Problemas 
contemporâneos da Academia Diplomática do Ministério das Relações 
Exteriores da Rússia ocorreu um seminário de pesquisa sobre "Questões de 
Segurança na América Latina: Desafios e Perspectivas".  

 
Héctor Luis Saint-Pierre, Diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações. 

Internacionais - IPPRI da Unesp e Professor Titular de Segurança Internacional 
da Pós-Graduação em RI  “San Tiago Dantas”, professor da Unesp de Franca e 
integrante do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional - GEDES, 
esteve em Moscou, Rússia, em 28 de Setembro, a convite do professor Dr. Evgeny 
Pashentsev, com os professores Ernesto Justo López, Diretor do Instituto de 
Problemas Argentinos e Sebastião Velasco e Cruz, Diretor do Instituto de Estudos 
sobre os Estados Unidos,  para participar de uma reunião na Academia 
Diplomática da Federação Russa. 

 
Na reunião, o professor Saint-Pierre teve a oportunidade de anunciar o lançamento 
da Associação Russo Latino Americana de Estudos Estratégicos (https://gedes-
unesp.wixsite.com/russolatinoamericana), da qual será coordenador, tendo como o 
professor Evgeny Pashentsev. 

 

 
 

Aproveitando a reunião com os catedráticos russos e os alunos da Academia, 
os visitantes palestraram sobre os problemas que se avizinham no horizonte da 
Segurança Internacional e a situação da América Latina.   
 

Houve ainda uma reunião executiva em que foram discutidas parcerias entre a 
Unesp e os centros de pesquisa da Academia russa em ternos de pesquisas, 

https://gedes-unesp.wixsite.com/russolatinoamericana
https://gedes-unesp.wixsite.com/russolatinoamericana


intercâmbios de professores e alunos e publicações. Cogitou-se também realizar 
eventos dentro do marco da Associação recém-criada. 

 
Mais informações 

 
http://www.notiziegeopolitiche.net/seminario-a-mosca-sulla-sicurezza-in-

america-latina-e-le-relative-sfide-future/ 
e 

http://www.asrie.org/2017/10/asrie-supported-the-seminar-on-security-problems-
in-latin-america-organised-in-moscow/ 

http://e-journal.spa.msu.ru/details_22_1481.html 
Imagens 
https://www.facebook.com/pg/ASRIE.org/photos/?tab=album&album_id=720808
908111590 
ou 
https://www.dropbox.com/sh/vmtygj7vk34gz6s/AACWppx9G1Tp0-JI-
Kj3Nc2ka?dl=0 

Assessoria de Comunicação e Imprensa 
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