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Mensagem do Diretor
Caros colegas,
Pouco após da abertura do programa de Mestrado em Estudos
Latino-Americanos em Bucareste, uma iniciativa única na
Romênia, tenho o grande prazer de receber a primeira geração
de estudantes, tendo certeza do que se tornarem parceiros de
confiança ao nosso compromisso de promover as relações UEALC.

Quero assegurar-lhes do
nosso intensivo esforço de
desenvolver o campo dos
estudos latino-americanos
na Romênia, a fim de se
tornar um importante
centro para as atividades
relacionadas à América
Latina na Europa Central e
Oriental.

Acredito firmemente que os jovens altamente qualificados, que
compartilham uma visão comum sobre o desenvolvimento das
relações UE-ALC e compreendam as oportunidades e os desafios
existentes nas regiões, darão um novo impulso à parceria entre a
UE e a América Latina.
Finalmente, quero assegurar-lhes do nosso intensivo esforço de
desenvolver o campo dos estudos latino-americanos na Romênia,
a fim de se tornar um importante centro para as atividades
relacionadas à América Latina na Europa Central e Oriental.
Agradeço-lhes por seu apoio e sua atenção e desejo-lhes sucesso
nas suas atividades!
IORDAN GHEORGHE BĂRBULESCU
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Call for papers, EJLAS, no. 4

Os editores do Jornal Europeu de Estudos Latino-Americanos convidá-lhes a submeter trabalhos para a
sua quarta edição. O EJLAS é uma iniciativa do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Escola
Nacional de Estudos Políticos e Administração Pública. O jornal é bilíngüe (artigos / resenhas de livros em
inglês e espanhol), é publicado duas vezes por ano e cumpriu os requerimentos de indexação em duas
bases de dados internacionais.
O EJLAS apareceu a partir de um grande interesse de divulgação dos resultados da pesquisa
acadêmica realizada no Instituto, a partir da necessidade de pesquisas acadêmicas oferecendo uma
plataforma que permite publicar trabalhos sobre temas relacionados às relações bi-regionais entre a
Europa e a América Latin, visões de ambas as regiões sobre o desenvolvimento, com perspectivas de
integração da União Europeia com a região latino-americana ou outros temas que tratam questões
regionais. No momento do lançamento desse jornal acadêmico, na Romênia era a única iniciativa
inteiramente dedicada à América Latina e à região do Caribe.
O jornal tem como objectivos estabelecer novos padrões em termos de pesquisa no campo dos estudos
latino-americanos e fornecer conhecimentos de alta qualidade para o meio acadêmico nacional e
internacional. O jornal está aberto às contribuições de diferentes paradigmas teóricos e ambientes, e
não mostra preferência para nenhuma abordagem teórica, metodológica ou epistemológica em
particular.
Informações para Autores:
1. Os manuscritos serão aceitos entendendo-se que seus conteúdos são originais. O EJLAS não
considerará submissões que se encontram sob a análise dos outros jornais ou sobreposições
ou duplicação dos materiais já submetidos a outras editoras.
2. Os manuscritos serão redatados em inglês ou espanhol para ser considerados para
avaliação.
3. Os manuscritos podem ser de 4500-8000 palavras (ou mais, se aprovado pelos editores).
Devem também incluir um resumo (máximo de 200 palavras), palavras-chave (máximo 5) e
uma breve apresentação do autor (filiação, interesses de pesquisa e publicações recentes).
4. Os manuscritos serão redatados com notas e bibliografia de acordo com a versão de
Chicago Manual of Style (http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).
5. Os manuscritos serão enviados como anexos à este endereço e-mail: contact@isla.eu.com .
6. O prazo de sebmissão dos resumos é 2 de novembro 2014 e dos manuscritos 30 de novembro
de 2014.
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A abertura do primeiro Mestrado em
Estudos Latino-Americanos na Romênia
O Departamento de Relações Internacionais e Integração Europeia
inaugurou o primeiro programa de Mestrado em Estudos LatinoAmericanos, na quarta-feira, 1o de outubro de 2014, ao mesmo
tempo com a abertura do novo ano universitário na nova sede da
Universidade Nacional de Estudos Políticos e Administração Pública
de Bucareste.
A proposta do programa surgiu da necessidade de atender às
exigências e mudanças que ocorrem no sistema internacional, os
estados latino-americanos tornando-se cada vez mais atraentes
para a comunidade internacional.
Através dos seus cursos bilíngues (inglês e espanhol), o objetivo do
programa é apresentar aos alunos os desenvolvimentos do espaço
latino-americano, analisar os fenômenos que desencadeam várias
ações e, acima de tudo, tentar prever as relações entre os estados
dessa área e a União Europeia, os EUA outros importantes atores do
sistema internacional.
O Programa pretende de tornar-se um ponto de interesse regional
para os que pretendem completar a sua formação em relações
internacionais e adquirir conhecimentos em assuntos latinoamericanos.

Conferência “Chile e suas relações com a
América Latin e a UE”
Na segunda-feira, 29 de setembro de 2014, o Departamento de
Relações Internacionais e Integração Europeia e o Instituto de
Estudos Latino-Americanos sediou a conferência "Chile e as suas
relações com a América Latina e a UE", dedicada aos estudantes e
doutorandos da Universidade Nacional de Estudos Políticos e
Administração Pública.
O orador principal da conferência foi a Sua Excelência, o
Embaixador do Chile junto à OMC, Sr. Hector Antonio Ojeda
Casanueva.
O evento foi dividido em duas fases: primeira, o Prof. Casanueva
apresentou o Chile e as suas relações com a América Latina e a
União Europeia, destacando a evolução do país no contexto da sua
parceria com a UE; segunda, uma sessão de debates moderada
pelo Prof. Iordan Barbulescu, o diretor do Instituto de Estudos LatinoAmericanos. Durante à última parte do evento, os participantes
tiveram a oportunidade de trocar idéias e receber respostas às
perguntas pelo Prof.Casanueva.
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Oportunidades
Chamada de projetos: A dimensão cultural, científica e social das relações UEALC
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

O Segundo Seminário Preparatório da Segunda Cúpula Acadêmica UE-ALC
O Seminário representa a continuação do trabalho realizado para planejar a Primeira Cúpula
Acadêmica em 2012 e o Seminário realizado em maio deste ano em Bucareste, com o objetivo
de iniciar as preparativas que irão culminar com a Segunda Cúpula Acadêmica, organizada em
Bruxelas, em Junho de 2015.
Este importante Seminário será organizado em 25-26 de novembro deste ano, na cidade
Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Mais informações:
http://www.2alcue.udg.mx/en/welcome

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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