
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Prezados colegas, 

 

No dia 10 de fevereiro, temos encerrado a primeira edição do 

nosso programa de estágio e eu quero expressar a minha gratidão 

aos nossos 22 estagiários, para o seu trabalho e dedicação. 

 

Além disso, desejo-lhe uma feliz primavera, cheia de experiências 

acadêmicas frutuosas e os convidamos continuar seguindo as 

nossas atividades. 

 

Cumprimentos, 

Iordan Gheorghe Barbulescu 

Mensagem do Diretor 

N E S T A  E D I Ç Ã O  

1 Mensagem do Diretor 

2 Encerramento da 1ª edição 

do programa de estágio 

3   Cursos de espanhol e 

português no DRIIE 

4   Mestrado em Estudos 

Latino-Americanos 

5   UE-ALC – notícias recentes  

6   Oportunidades 

Quero expressar a 

minha gratidão aos 

nossos 22 estagiários, 

para o seu trabalho e 

dedicação..  

 

Fevereiro de 2015 
Volume 2 Nº. 2 

Boletim 

ISLA  

http://www.isla.eu.com/


 

Página 2 ISLA Newsletter        

Os alunos do Departamento de Relações Internacionais e Integração Europeia, no qual o 

Instituto de Estudos Latino-Americanos funciona, oferece aos seus alunos a possibilidade de 

estudar os idiomas espanhol e português brasileiro como línguas diplomáticas. 

Os dois cursos reunem o estudo das línguas espanhol e português, com temas específicos 

relaçionados à área dos Estudos Latino-Americanos e à diplomacia moderna. 

As nossas instrutoras são profissionais com grande competência, sendo também doutorandas na 

área de Ciências Políticas e tendo um grande interesse de pesquisa na área dos Estudos Latino-

Americanos. 

Consideramos os dois cursos uma excelente oportunidade para promover a cooperação entre a 

UE e a ALC, reduzindo a distância causada pelas barreiras linguísticas, sendo esse um primeiro 

passo para facilitar a comunicação entre os cidadãos das duas regiões. 

 

O Instituto de Estudos Latino-Americanos encerrou no dia 10 de Fevereiro de 2015, a 

primeira edição do programa de estágio, inaugurado em dezembro de 2014. Durante 

estes dois meses, 22 alunos de Chile, México, Espanha, Itália, Noruega e Roménia 

desenvolveram atividades no campo dos Estudos Latino-Americanos, mostrando alto 

interesse para a relação bi-regional entre a ALC e a UE. Por exemplo, numa das  

atividades, eles analisaram esta relação, propondo maneiras possíveis através dos quais a 

União Europeia e a América Latina e Caribe podem trabalhar conjuntamente. 

Encerramento da 1ª edição do programa de estágio  

Cursos de espanhol e português brasileiro no DRIIE 
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Mestrado em Estudos Latino-Americanos 

O programa está lecionado em inglês e espanhol e está dirigido aos estudantes formados no sistema de Bologna    
(3 anos) ou aos estudantes formados em programas de estudos universitarios de longo prazo (4 anos). 

Forma de estudo: tempo integral, 2 anos, 120 ECTS 
Para as vagas não-subsidiados do pelo estado, a taxe é de 500 euros/semestre. 

http://dri.snspa.ro/en/masters-degrees/latin-american-studies/  

 
O programa de Mestrado em Estudos Latino-Americanos é uma iniciativa do Instituto de Estudos Latino-

Americanos e do Departamento de Relações Internacionais e Integração Europeia da Escola Nacional de 

Estudos Políticos e Administrativos e é o primeiro programa desta área na Romênia. 

Ressalta-se que o programa é bilíngue, sendo lecionado em espanhol e inglês,  os cursos sendo ensinados em 

duas línguas internacionalmente utilisadas, vitais para facilitar o acesso dos alunos às informações, 

documentos e recursos da região da América Latina e Caribe. Os cursos bilíngues também abrem a 

possibilidade para que alunos de outros países fora da Romênia podem se enscrever. 

O programa tem como objetivo tornar-se um ponto regional de interesse para as pessoas que querem 

completar a sua formação na área de relações internacionais e adquirir experiência em assuntos latino-

americanos. A criação do programa surgiu da necessidade de atender às demandas e mudanças que ocorrem 

no sistema internacional, os estados da América Latina se tornando cada dia mais importantes para a 

comunidade internacional. 

Temos como objetivo de, através dos cursos, familiarizar os alunos com o desenvolvimento da América 

Latina e Caribe, analisar os fenômenos que levaram às diferentes atividades econômicas, sociais e políticas,  

prever a evolução das relações entre os estados da região e outros actores relevantes do sistema 

internacional . 

As competências que serão adquiridos durante o programa de mestrado podem ser utilizadas mediante o 

envolvimento nas diversas atividades que serão realizadas pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos, da 

Universidade Nacional. 

Após à formatura, os estudantes deste programa têm uma ampla variedade de oportunidades para entrar no 

mercado de trabalho, tanto na área pública, dentro às divisões da América Latina e Caribe das instituições 

governamentais, bem como no Ministério dos Negócios Estrangeiros e no setor privado, especialmente 

levando em conta o aumento das relações comerciais entre a UE e a região da América Latina e Caribe. 

Além disso, os graduados poderão representar um recurso humano valioso para a Academia. 

http://dri.snspa.ro/en/masters-degrees/latin-american-studies/
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Chamada Aberta para Projetos de Pesquisa - Fundação UE-ALC 
 
Fundação EU-LAC Primeiro Semestre 2015. Chamada Aberta para projetos de pesquisa 
relacionados à relação bi-regional UE-América Latina e Caribe 
 
Prazo 31 de Março de 2015. 
 
Mais informações: http://eulacfoundation.org/en/opencall  

 

Instituto de Estudos Latino-Americanos 
Ave. Expozitiei, No. 30A  
Bucareste, Romênia 

Telefone: 
+4 0371 445 076 
 

E-mail: 
contact@isla.eu.com 
isla@dri.snspa.ro  

Oportunidades na área dos Estudos Latino-Americanos 

 

UE-ALC – Notícias recentes 

Fonte: http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150225_01_en.htm   
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Estuda Estudos Latino-Americanos, em Bucareste. Erasmus +. 

A Universidade Nacional de Estudos Políticos e Administração Pública lançou um novo site para o 

Programa Erasmus! Se você quer estudar na area dos Estudos Latino-Americano, em Bucareste, não 

perca esta oportunidade! 

Mais informações: http://erasmus.snspa.ro/   
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