
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
  

Prezados colegas, alunos e amigos, 

Tivemos um curto feriado sendo que vários projetos estão em 

andamento na nossa Universidade. Estamos contentes de ficar em 

contato com os setores acadêmicos e sociais do mundo inteiro e 

de desenvolver visões e estratégias comuns para melhorar os 

sistemas de ensino superior e pesquisa. 

Quero agradecer mais uma vez aos nossos estagiários que nos 

retornaram um excelente feedback e estamos contentes de 

receber notícias deles, mesmo depois que o programa fechou, 

esse sendo um sinal de que estamos no caminho certo em reunir 

pessoas das ambas as regiões. Nesse context, pretendemos lançar 

a terceira edição do nosso programa de estágio on-line de 

inverno, por isso fiquem ligados para mais detalhes.  

Além disso, convidamos vocês a se juntar à nossa página do 

Facebook Institute of Latin American Study.  Nossa página está 

permanente atualizada e oferece muitas informações 

interessantes.  

Atenciosamente, 

Iordan Gheorghe Barbulescu 
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EJLAS na Biblioteca Digital da Fundação UE-ALC 

O Jornal Europeu de Estudos Latino-Americanos foi incluído no acervo da Biblioteca Digital da 

Fundação UE-ALC. Os artigos podem ser acessados no site website – Seção de recursos digitais.  

 

A Biblioteca Digital é um repositório de conhecimentos sobre as relações UE-ALC, que contém 

artigos e outras publicações acadêmicas, referências bibliográficas e as Declarações das Cúpulas 

e Planos de Acção resultados das Cúpulas bi-regionais UE-ALC. Portanto, esse banco de dados é 

uma boa fonte de documentação, não só para os pesquisadores, mas também para todos aqueles 

interessados em aprender mais sobre as relações bi-regionais e as questões ligadas a eles. 

 

A Biblioteca Digital pode ser consultada à: http://eulacfoundation.org/en/digital-library.  

 

 

O Festival das Embaixadas em Bucareste 

Setembro foi marcado por um evento cultural diferente, 50 

embaixadas, institutos culturais e organizações internacionais 

participaram à primeira edição do Festival das Embaixadas em 

Bucareste. 

 

A cultura latino-americana e a arte foram promovidas pelas 

missões diplomáticas da Argentina, Chile, Cuba, El Salvador, 

México, Peru, Uruguai e Venezuela. 

 

De 1o ao 5 de setembro, elas organizaram atividades atraentes 

de diplomacia cultural que ofereceram aos visitantes a 

experimentar a América Latina: exposições de artes, incluindo 

fotografia, cinematografia, pintura, dança e escultura, feiras 

gastronómicas, shows e programas para crianças. 

 

Mais informações sobre o Festival podem ser encontradas em 

www.festivalulambasadelor.ro e na página de Facebook   

Festivalul Ambasadelor. 

 

http://eulacfoundation.org/en/digital-library/search?keyword=isla&op=Search&form_id=eulac_library_solr_search_form
http://eulacfoundation.org/en/digital-library
http://www.festivalulambasadelor.ro/index-en.html
http://www.facebook.com/embassiesfestival.
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Oportunidades de financiamento –  

European Investment Bank 

O Banco Europeu de Investimento oferece empréstimos na América Latina desde 1993, quando o 

Conselho da União Europeia aprovou seu primeiro mandato para Ásia e América Latina. Em 1o de 

julho de 2014 entrou em vigor o novo Mandato de Empréstimos Externos da UE para o período 

2014-2020, que prevê fundos de 2,3 bilhões de euro para ações na América Latina. 

 

Os estados latino-americanos elegíveis para financiamento do BE,I para o período 2014-2020, 

são: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela. 

 

Informações completas sobre o financiamento do BEI na América Latina podem ser encontradas 

à: http://www.eib.org/attachments/country/factsheet_latin_america_2014_en.pdf.  

 

Informações sobre como receber apoio BEI estão disponíveis à:  

http://www.eib.org/products/clients.htm.  

Fonte: 

http://www.eib.org/index.htm, acessado em Sptembro de 2015 

Business Summit – parte do EU-LAC Foundation 

Connect Programme 

No âmbito do Connect Programme,a Fundação UE-ALC organiza cúpulas bi-regionais de negócios 

com foco nos PMEs e a integração dessas no mercado global, programas concebidos para 

expandir a produtividade e a competitividade, nas tendências de tecnologia e inovação e na 

infra-estrutura e ações ligadas à responsabilidade social e ambiental. 

 

Mais detalhes sobre o Connect Programme acessando: 

http://eulacfoundation.org/en/connect.  

http://www.eib.org/attachments/country/factsheet_latin_america_2014_en.pdf
http://www.eib.org/products/clients.htm
http://www.eib.org/index.htm
http://eulacfoundation.org/en/connect
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Mestrado em Estudos Latino-Americanos na Romênia 

O programa de Mestrado em Estudos Latino-Americanos é lecionado em inglês e espanhol e é 

dirigido aos estudantes formados no sistema de Bologna (3 anos) ou aos estudantes formados em 

programas de estudos universitários de longo prazo (4 anos). 

Forma de estudo: tempo integral, 2 anos, 120 ECTS 

Para as vagas não-subsidiadas do pelo estado, a taxa é de 500 euros/semestre. 

Para os alunos interessados no programa de Mestrado em Estudos Latino-Americanos, o 

Departamento de Relações Internacionais e Integração Europeia oferece tutoriais on-line para 

ensinar como produzir uma boa redação de admissão.     

Os tutoriais incluem:  

 Estilos de formatação e recomendações de citação  

 Feedback sobre a sua abordagem através do tema escolhido 

 Recomendações bibliográficas 

 

Aqueles que estão interessados em receber orientação são encorajados se registrar para os 

tutoriais ao endereço de e-mail admitere@dri.snspa.ro.  

Para informações detalhadas, por favor consulte:http://dri.snspa.ro/en/masters-degrees/latin-

american-studies/  

 

mailto:contact@isla.eu.com
mailto:admitere@dri.snspa.ro
http://dri.snspa.ro/en/masters-degrees/latin-american-studies/
http://dri.snspa.ro/en/masters-degrees/latin-american-studies/

