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Mensagem do Diretor
Prezados Colegas,
Tenho o prazer de manifestar o meu apreço pelos frutuosos
debates durante a II Reunião Preparatória da Segunda Cúpula
Acadêmica UE-ALC, realizada recentemente em Guadalajara.

Acredito fortemente que a
academia representa um
ponto focal para o
fortalecimento da
cooperação entre a União
Europeia e a América Latina
e Caribe

Acredito fortemente que a academia representa um ponto focal
para o fortalecimento da cooperação entre a União Europeia e a
América Latina e Caribe, o investimento na educação sendo
fundamental para moldar a relação entre as duas regiões.
Além disso, tenho certeza que a grande variedade dos assuntos
discutidos em Bucareste, em maio e em Guadalajara em
novembro de 2014, podem ser transformados em medidas
concretas e eficazes na futura Cúpula Acadêmica EU-ALC que
será realizada em Bruxelas, em junho de 2015.
Agradeço-lhe por seu apoio e sua atenção e desejo-lhe sucesso
em suas atividades!

IORDAN GHEORGHE BĂRBULESCU
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Prof. Iordan Barbulescu, diretor do ISLA, na Segunda Reunião
Preparatória da Segunda Cúpula Acadêmica UE-ALC
Professor Iordan Barbulescu, o diretor do Instituto de Estudos Latino-Americanos, participou entre 25
e 26 de novembro de 2014 na Segunda Reunião Preparatória da Segunda Cúpula Acadêmica UEALC, organizada pela Universidade de Guadalajara.
Terça-feira, 25 de novembro, o Sr. Barbulescu apresentou, durante a cerimônia de abertura, as
conclusões da Primeira Reunião Preparatória, realizada em Bucareste em maio de 2014, no final
do qual os participantes expressaram suas opiniões entusiásticas sobre o evento que representou
um excelente fórum de comunicação destinado a desenvolver as relações acadêmicas entre a
União Europeia e a América Latina e Caribe, enquanto as coclusões dos debates e painéis
constituirem um passo importante para as discussões e decisões da futura Cúpula Acadêmica em
termos de integração do ensino superior, investigação e sistemas de inovação e de melhoria das
relações com a sociedade e o setor produtivo.
Além disso, o Sr. Barbulescu foi um dos palestrantes do Painel 4 `Impulsionar a colaboração entre
as Instituições de Ensino Superior e suas relações com as Políticas Públicas’, junto ao Francisco
Aldecoa, Professor de Relações Internacionais, Universidade Complutense de Madrid, Espanha,
Roberto Peña Guerrero, Professor e Pesquisador do Centro de Relações Internacionais da
Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da UNAM, México e Sberro Joseph Stephan Picard, CoDiretor do Instituto de Estudos Europeus de Integração (IEIE), Instituto Tecnológico Autônomo do
México (ITAM), México.
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Pré-inscrição Mestrado
Latino-Americanos

em

Estudos

Preenchendo o formulário on-line de pré-inscrição de 2014, os
candidados para o mestrado em Estudos Latino-Americanos têm a
oportunidade de beneficiar de:






assinatura para o newsletter mensal de oportunidades e
eventos na área de Relações Internacionais e Estudos
Europeus e Latino-Americanos;
informações em relação aos eventos organizados pelo
Departamento de Relações Internacionais e Integração
Europeia, tais como conferências, debates, mesas
redondas, lançamentos de livros, feiras educativas,
palestras abertas ao público, atividades de tutoria, etc.
tutoria acadêmica para a redação do trabalho escrito de
admissão (por solicitação dos candidatos);
orientação profissional específica e aconselhamento para
o Programa de Mestrado em Estudos Latino-Americanos
oferecido por DIREI.

Os estudantes interessados podem se pré-inscrever aqui:
http://dri.snspa.ro/en/admission/pre-enrollment/.

Estágio
O Instituto de Estudos Latino-Americanos na Romênia oferece aos estudantes qualificados da UE e da
América Latina e Caribe a oportunidade de adquirir experiência prática e conhecimento profundo na
área dos Estudos Latino-Americanos através de um programa de estágio online.
A duração do estágio ISLA é de 2 meses, não implica viagens ou deslocalização e não é pago.
Todas as atividades serão realizadas on-line, através do plataforma Facebook. No final do estágio, todos
os estagiários que cumprem as suas tarefas receberão um certificado e passarão a fazer parte de nossa
rede de Alumni.
As atribuições do estágios irão variar em termos de conteúdo, incluindo atividades de pesquisa,
tradução, redação de artigos por o ISLA Journal (em processo de cadastramento em bancos de dados
internacionais) ou Newsletter, relatórios analíticos sobre matérias relacionadas aos estudos latinoamericanos, resumos de políticas, monitoramento de mídia ou actividades de promoção de ISLA.
Para ser elegível para um estágio no ISLA, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos:
1) Estar matriculados em um programa de estudos (graduação ou pós-graduação) numa universidade
dos países da UE ou da América Latina e Caribe.
2) Ser fluente em Inglês ou Espanhol. Falar francês, romeno ou português será uma vantagem.
3) Ter um profundo interesse em Estudos da América Latina.
Se você atende os critérios de elegibilidade acima, apresenta a sua candidatura enviando um CV
(escrito em inglês ou espanhol) e uma carta de motivação (carta de uma página escrita em espanhol,
francês, romeno ou português) para isla@dri.snspa.ro até dia 30 de novembro de 2014. Os candidatos
receberão uma resposta até dia 03 de dezembro de 2014. O estágio começará dia 5 de dezembro de
2014.
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Oportunidades
Erasmus+ e as Universidades da America Latina
Erasmus+ apoiará projetos que visa modernizar as universidades
da América Latina por meio de parcerias com instituições da
Europa.
Anteriormente, essa meta foi financiada no âmbito do programa
da UE, ALFA (América Latina Formación Académica), que
envolveu instituições de mais de 18 países da América Latina.

Mais informações:
http://cavtaquechel.blogspot.pt/2014/11/erasmus-y-lasuniversidades-de-america.html

Chamada de projetos: A dimensão cultural, científica e social das relações UE-ALC
Chamada: H2020-INT-SOCIETY-2015
Subchamada: H2020-INT-2014-2015
Data de Abertura Planejada: 10-12-2014
Prazo Final: 28-05-2015
Tipo de acção: Acções de investigação e inovação
A pesquisa feita nos termos do presente programa de trabalho H2020 deve ser focada naquelas
áreas consideradas cruciais para explicar o estado actual das relações entre a UE e a ALC, e aqueles
consideradas estratégicas para a futura interação e cooperação entre as duas regiões.
As propostas devem incluir pelo menos três entidades legais fundads em três países diferentes da
região ALC. Todavia, incentivamos a participação mais ampla de parceiros internacionais dos países
da região ALC nas propostas apresentadas nesta chamada.
Mais informações:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1064int-12-2015.html#tab2

Diretor do Instituto de Estudos Latino-Americanos:
Iordan Gheorghe Bărbulescu

Para receber as próximas edições do ISLA Newsletter, você
pode se inscrever acessando o seguinte link: www.isla.eu.com
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