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Prezados colegas,
Primeiro, quero desejar a todos vocês uma feliz primavera!
Segundo, dado que recentemente temos celebrado o Dia
Internacional da Mulher, quero expressar todo o meu apreço pelas
mulheres da UE e ALC, desejando-lhes tudo de melhor.
Por último, mas não menos importante, quero salientar nossa
intensa

preocupação

pela

promoção

dos

Estudos

Latino-

Americanos, este mês sendo focada nos idiomas da América Latina
e no aumento de nossa equipe!
Obrigado pela atenção dada ao ISLA!

6 Oportunidades

Iordan Gheorghe Barbulescu
Quero desejar a todos
uma feliz primavera e
salientar a nossa intense
preocupação pela
promoção dos Estudos
Latino-Americanos!
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Cursos de espanhol e português brasileiro no DRIIE
No Departamento de Relações Internacionais e Integração
Europeia, a quarta-feira é o dia dos idiomas da América
Latina. Às 15:30 (EET) inicia o curso de espanhol e às 18:30
(EET) o curso de Português brasileiro.
As duas professoras, Ioana e Iulia, ambas membros da equipe
ISLA, agradecem aos alunos que mostram muito interesse e
Foto: Bogdan Mihai Mocanu

estudam com entusiasmo.

É sempre difícil aprender outro idioma,
mas professora de espanhol possue uma
ótima maneira de nos ensinar. O que eu
gosto mais neste curso é o fato de que
lemos artigos relacionados à nossa área
de estudo, relações internacionais. Não
há nenhuma pressão e todos podemos
falar o que pensamos, para que
melhoramos a nossa pronúncia e
sotaque. Como futuros diplomatas, o
curso é uma ótima maneira de construir
uma base sólida na área de vocabulário
e comunicação.

O curso de português brasileiro é muito
bem estruturado, levando em consideração
que, para nós, os alunos de mestrado, é a
primeira vez que aprendemos português.

(Ruxandra Oprea, estudante de mestrado
matriculada no curso de espanhol)

(Luminita Bogdan, estudante de mestrado
matriculada no curso de português)

Quero também acrescentar a paixão da
nossa professora, Iulia, para o Brasil, que
constitui um excelente incentivo e que nos
torna ansiosos para saber mais e mais
sobre a língua, a cultura e a vida
brasileiras.

Os Estudos Latino-Americanos promovidos no projeto
MAEDRI
Os alunos matriculados no programa de mestrado em Diplomacia e
Negociações Internacionais do departamento DRIIE da Escola Nacional de
Ciências Políticas e Administração Pública simularam a atividade dum
Ministério dos Negócios Estrangeiros, intitulado #MAEDRI!
Durante uma semana, os alunos-diplomatas acreditados no Chile e Brasil
vão informar a sede central - MAEDRI sobre as principais notícias e
eventos que acontecem nos países!
O equipe #ISLA aprecia a iniciativa e deseja parabeniza-los!
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Mestrado em Estudos Latino-Americanos. A semana das
portas abertas.

Fonte da foto: http://dri.snspa.ro/2015/03/saptamana-portilor-deschise-30-martie-3-aprilie-2015/

O Departamento de Relações Internacionais e Integração Europeia organiza entre 30 março - 3 abril
a Seamana das Portas Abertas. Neste período, os alunos de graduação que desejam se matricular no
programa de mestrado em Estudos Latino-Americanos têm a oportunidade de visitar a universidade,
conhecer professores e atuais alunos, ver a estrutura dos cursos e experimentar por si a experiência
de ser um estudante do Mestrado nos Estudos Latino-Americanos .
Resumo
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 taxa é de 500 euros/semestre.
http://dri.snspa.ro/en/masters-degrees/latin-american-studies/
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UE-ALC – Notícias recentes
A segunda UE-CELAC / 8ª Cúpula UE-ALC será realizada em Bruxelas
entre 10 e 11 de junho de 2015, com o tema: "Construindo o nosso
futuro comum: trabalhar para umas sociedades prósperas, coesivas
e sustentáveis para os nossos cidadãos".
Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu, irá presidir a
cúpula que antecipa a participação de 61 chefes de estados e
governos.
Os debates da cúpula serão focadas em questões bi-regionais e
globais. Será uma ocasião de salientar a importância da cooperação
UE-CELAC num mundo complexo, de rápidas mudanças.
Fonte foto:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/inter
national-summit/2015/06/10-11/

Mais informações:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/internationalsummit/2015/06/10-11/

Oportunidades: Estágio no ISLA para os estudantes do
Departamento DRIIE
Os alunos matriculados no Departamento de Relações Internacionais e Integração Europeia, no 2º
ano de mestrado, têm a oportunidade de completar um estágio com o Instituto de Estudos LatinoAmericanos, como parte dos estudos deles.
O estágio será organizado entre 20 de abril e 15 de maio e as principais atividades serão
realizadas on-line, usando instrumentos digitais para a comunicação.
Os estudantes interessados podem se inscrever na secretaria DRIIE até dia 15 de abril.

Instituto de Estudos Latino-Americanos
Ave. Expozitiei, No. 30A
Bucareste, Romênia
Telefone:
+4 0371 445 076
E-mail:
contact@isla.eu.com
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