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Mensagem do Diretor
Prezados colegas, alunos e amigos,

NESTA EDIÇÃO
1 Mensagem do Diretor

Em junho tive a honra de participar da Segunda Cúpula

2 A 2ª Cúpula Acadêmica
UE – ALC

3 O Diretor do ISLA e o
Reitor
da
SNSPA
participam da 2ª Cúpula
Acadêmica UE – ALC

4 Mestrado em Estudos
Latino-Americanos
DRIIE

no

Acadêmica UE-CELAC, realizada em Bruxelas. Estou orgulhoso,
como você já sabe, que um dos Seminários Preparatórios da
Cúpula foi hospedado em Bucareste, em maio de 2014.
Tenho certeza de que a cúpula representa mais um passo no
processo de fortalecimento das relações entre a UE e a ALC nas
áreas de educação superior, ciência, tecnologia e inovação. Neste
contexto, a Declaração de Bruxelas, “Construindo o espaço
comum de Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação para a
associação estratégica bi-regional”, enfatiza o nosso compromisso
de trabalhar e contribuir, juntos, para a formação progressiva do
espaço

Tenho certeza de que a

euro–latino-americano

de

ensino

superior,

ciência,

tecnologia e inovação.

Cúpula representa mais
um passo no processo

Por fim, quero expressar a minha gratidão aos organizadores e aos

de fortalecimento das

meus colegas vindos da UE e da ALC pelo pleno envolvimento e

relações entre a UE e a
ALC

contribuição.
Atenciosamente,
Iordan Gheorghe Barbulescu
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A Segunda Cúpula Acadêmica UE - ALC
Nos dias 8 e 9 de junho de 2015 foi realizada em Bruxelas a 2ª Cúpula Acadêmica UE-CELAC, que
contou com a participação de altos dignitários do mundo acadêmico, Governos, instituições
públicas e setor privado. O evento foi realizado antes da Cúpula UE-CELAC nos dias 10 e 11 de
junho de 2015.
O objetivo da 2ª Cúpula Acadêmica foi o de ampliar e fazer progressos na implementação das
propostas emitidas na Cúpula anterior, de Santiago, de estabelecer o espaço comum UE-CELAC
para o ensino superior, ciência, tecnologia e inovação. Em particular, a Cúpula tentou
determinar ambas as comunidades acadêmicas a trabalharem em conjunto para cumprir esse
objetivo.
Os trabalhos se concretizaram na “Declaration of Brussels”, que foi lida no Gothic Hall da
Câmara Municipal de Bruxelas e entregue aos representantes do Governo no dia 10 de junho de
2015.
Ao longo da organização dessa Cúpula Acadêmica foram organizados dois Seminários
Preparatórios. O primeiro foi realizado em Bucareste, Romênia, em maio de 2014, e o segundo
em Guadalajara, México, em novembro de 2014. O primeiro Seminário Preparatório foi
organizado pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos da Escola Nacional de Estudos Políticos e
Administração Pública (SNSPA). Mais informações sobre o evento podem ser encontradas
acessando o link: http://www.isla.eu.com/en/seminar/ .
A 2ª Cúpula dos Chefes de Estado e de Governos da União Europeia (UE) e da Comunidade dos
Estados Latino-Americanos e do Caribe (CELAC) – a 8ª Cúpula bi-regional desde a primeira do Rio
de Janeiro em 1999 – foi realizada em Bruxelas nos dias 10 - 11 de junho 2015, tendo como
tema principal "Moldando Nosso Futuro Comum: trabalhar por sociedades prósperas, coesas e
sustentáveis para os nossos cidadãos".
Para mais informações sobre a 2ª Cúpula Acadêmica UE-CELAC, por favor acesse:
http://www.americasportal.eu/content/academic-summit-2015
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O Diretor do ISLA e o Reitor da SNSPA participam da
Segunda Cúpula Acadêmica UE – ALC
Entre os participantes da Cúpula Acadêmica estiveram o Professor Remus PRICOPIE, PhD, Reitor
da Escola Nacional de Estudos Políticos e Administração Pública (SNSPA) e o Professor Iordan Gh.
Bărbulescu, PhD, Presidente do Senado da SNSPA e Presidente do Instituto de Estudos LatinoAmericanos da Romênia.
Os dois professores tiveram um papel ativo nas sessões de trabalho da Cúpula Acadêmica: o
Professor Barbulescu conduziu os debates do 4º Grupo – Ligações Acadêmicas com as Políticas
Públicas", e Professor Remus Pricopie apresentou a Declaração Acadêmica de Bruxelas
juntamente com o Diretor-Geral do Instituto Egmont da Bélgica, o Reitor da Universidade Alcalá
de Espanha e o Reitor da Universidade de Guadalajara, México. O último contribuiu também
durante a Sessão de Encerramento.
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Mestrado em Estudos Latino-Americanos
no DRIIE
O programa 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 a registrarem 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/
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