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Prezados colegas, alunos e amigos,
Tenho a honra de lhes anunciar que em Maio começamos a
segunda edição do nosso programa de estágio. Desta vez, 13
estudantes da Europa, América Latina e Caribe trabalharão juntos
para descobrir o fascinante mundo de Estudos Latino-Americanos.
Quero agradecê-los pela confiança na nossa equipe e espero que
essa experiência seja muito interessante e útil para todos.
Além disso, este mês nos preparamos para a segunda Cúpula
Acadêmica UE-ALC, que será realizada em Bruxelas entre 8 - 9 de
junho. Acredito fortemente que isso será mais um passo no
fortalecimento da cooperação entre a União Europeia e a América

Quero agradecê-los
[nossos estágiarios] pela
confiança na nossa
equipe e espero que
essa experiência seja
muito interessante e útil
para todos.

Latina e Caribe.
Obrigado por ficar perto de nossas atividades.
Respeitosamente,
Iordan Gheorghe Barbulescu
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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
Página(32anos) 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 pelo estado, a taxa é de 500 euros/semestre.
http://dri.snspa.ro/en/masters-degrees/latin-american-studies/

Tutoriais On-line de preparação para a admissão no
Mestrado
O Departamento de Relações Internacionais e Integração Europeia oferece tutoriais on-line aos
alunos interessados no programa de Mestrado em Estudos Latino-Americanos que ensinam 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 no endereço de e-mail: admitere@dri.snspa.ro.

eu-
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Segunda edição do estágio ISLA

No dia 10 de maio de 2015 foi lançada a segunda edição do
programa de estágio do ISLA. Nessa edição tivemos 13 alunos
vindo da UE bem como da ALC, em cargos de estágios. Durante o
próximo mês eles serão envolvidos em uma variedade de
atividades, com o fim de melhorar os seus conhecimentos na área
de Estudos Latino-Americanos, mas também de conhecer novas
pessoas e culturas.

Escola de Verão de preparação para admissão ao
Mestrado em Estudos Latino-Americanos
Entre 25 e 30 de maio de 2015, DRIIE sediou a Escola de Verão
de Preparação para Admissão no programa de Mestrado. O
evento foi dedicado aos jovens que desejam obter um diploma
de Mestrado em Relações Internacionais, os estudos latinoamericanos sendo uma das opções oferecidas pelo DRIIE.
As atividades, incluindo seminários, oficinas e exercícios
práticos, ajudaram os futuros alunos a prepararem as suas
redações de admissão.
Mais informações estão disponíveis em:
http://dri.snspa.ro/2015/05/scoala-de-vara-pentrupregatirea-admiterii-driie-introducere-in-relatiiinternationale-si-studii-europene/
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Notícias recentes UE-ALC
A Página
Segunda
Cúpula Acadêmica UE - ALC
2
A segunda Cúpula Acadêmica UE-ALC será
realizada nos dias 8-9 de junho de 2015, em
Bruxelas.
Esta edição está coordenada pelo Comitê
Organizador Local Belgo e pela Secretaria
Executiva Permanente do Fórum Acadêmico
UE-ALC, com o apoio da Fundação UE-ALC.
O objetivo desta segunda Cúpula Acadêmica é ampliar e avançar na implementação das
propostas emitidas na Cúpula de Santiago de determinar um espaço comum UE-CELAC para o
ensino superior, ciência, tecnologia e inovação. Em particular, a Cúpula pretende incentivar
ambas as comunidades acadêmicas a trabalharem em conjunto para cumprir esse objetivo.
A participação é gratuita e aberta a todas as universidades, centros de investigação, associações,
redes científicas e acadêmicas de países membros da União Europeia e da Comunidade dos
Estados Latino-Americanos e Caribe (CELAC)
Para mais informações acesse: http://www.americasportal.eu/content/academic-summit-2015
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