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Prezados colegas e alunos,

Diretor do ISLA no
Congresso
`Universidad 2016”

Fevereiro foi um mês muito interessante para os Estudos LatinoAmericanos, mas também para nós. Foi uma honra participar junto com
outros profissionais da area de educação ao Congresso 'Universidad 2016',
em Havana, uma cidade que se tornou nesse mês sede das todas as pessoas
interessadas no desenvolvimento do ensino superior.
O Congresso foi uma excelente oportunidade para um intenso diálogo
academic, criação de redes e projetos de acordos conduzindo a novos
compromissos e soluções para os assuntos mais preocupantes da area do
ensino superior.
Espero que os próximos meses vão trazer muitos eventos tais interessantes
e oportunidades de debater e encontrar soluções para o desenvolvimento
das nossas sociedades.
Finalmente, quero convidá-los a acompanhar atentamente a atividade da
nossa página de Facebook (@Institute of Latin American Studies) ou website
(www.isla.eu.com).

Semana Cultural 
Venezuelana em 
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Voluntariado no 
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Por que Estudos 
Latino-Americanos
na Romênia?







Atenciosamente,
Iordan Gheorghe Barbulescu

Relações EU-LAC | Reunião entre HR/VP e Secretário Geral da
Organização dos Estados Americanos

Pontos de
interesse
especiais:

O HR/VP, Federica Mogherini, e o Secretário Geral da Organização dos Estados
Americanos, Luis Almagro, se reuniram em 17 de fevereiro de 2016 em
Bruxelas, durante as terceiras Consultas Póliticas EU-OEA.

@ Programa de
estágio
bireghional online.

Os assuntos da reunião forma o processo de paz na Colômbia, as relações UECuba, a situação política e económica na Venezuela, as eleições no Haiti e a
evolução da cooperação EU-OEA nos últimos 15 anos.

@ Mestrado em
Estudos Latino=Americanos.

Mais
detalhes
acessando:
eeas/2016/160217_02_en.htm

@ Jornal Acadêmico
EJLAS.

http://www.eeas.europa.eu/statements1
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Diretor do ISLA no Congresso `Universidad 2016”
O
Professor
Iordan
Barbulescu, diretor do
ISLA
e
Decano
do
Departamento
de
Relações Internacionais e
Integração Europeia da
SNSPA, participou ao
Congresso 'Universidad
2016'.

as suas perspectivas', o
professor Barbulescu fez
uma apresentação tendo
como tema a ligação entre
a academia e as políticas
públicas, com foco no caso
da Romênia.
O professor Barbulescu
participou também em
várias reuniões com os
representantes
das
universidades
latino-

Terça-feira,
16
de
fevereiro, durante o 13o
Painel 'Ensino Superior e

americanas.
Eles
revisaram
as
possibilidades de futuras
colaborações
e
enfatizaram a importância
do
ensino
superior,
pesquisa e inovação na
promoção do diálogo
intercultural
e
a
compreensão mútua.

…eles enfatizaram a
importância do ensino
superior, pesquisa e
inovação na promoção
do diálogo intercultural
e a compreensão mútua.

O Congresso 'Universidad
2016' foi realizado entre 15 e
19 de fevereiro de 2016, em
Havana, Cuba, no âmbito
da declaração 'Universidade
inovadora
para
um
desenvolvimento humano
sustentável'.
Foi
uma
extensão
dos
debates
contemporâneos sobre o
ensino superior e a garantia
de um novo encontro entre
2

seus atores como uma
estrutura para a reflexão e
o debate.
Esta edição ratificou o
Congresso como uma
academia para os diálogos
francos e pensativos, um
lugar para reuniões e
coordenação de projetos,
redes
e
novos
compromissos,
onde

muitas soluções para os
mais
prementes
problemas
do
ensino
superior são estudadas e
analisadas, contribuindo
desse modo para o futuro
dos nossos países.
Leia mais acessando:
http://www.congresouniv
ersidad.cu/en/home

Semana Cultural Venezuelana em Bucareste
A Embaixada da República
Bolivariana da Venezuela na
Romênia, com o apoio do
Museu
Nacional
do
Camponês
Romeno,
o
Museu Nacional George
Enescu e o Centro Nacional
Autónomo
de
Cinematografia
da
Venezuela organizou em
Bucareste a Semana Cultural
Venezuelana, entre 15 e 18
de fevereiro de 2016.

O evento ofereceu ao
público
romeno
e
estrangeiro a oportunidade
de descobrir a rica e variada
cultura venezuelana.
A agenda incluiu:
- a exposição de pintura e
desenhos do talentoso e
criativo
artista
plastic
Humberto Miquilena
-a projecção de três filmes
venezuelanos:
Samuel,

Reveron e Azú, alma de
princesa.
- o recital da pianista
romena Victoria Spinei
- comida nacional, Rhum
venezuelano e degustação
de chocolate.

Fonte: Página de Facebook do Museu Nacional
do Camponês Romeno

Voluntariado no Brasil
Os estudantes interessados
em visitar o Brasil e ser
voluntário podem acessar o
programa
da
AIESEC
Global Citizen.
O programa Global Citizen
da AIESEC é um programa
internacional
de
voluntariado
que
está
conectando os estudantes e
os recém-licenciados apra
se envolver em projetos de
voluntáriado no mundo

inteiro.
O programa permite que os
alunos se envolvem por 6
semanas em
projetos
internacionais
nos quais
podem crescer pessoalmente
e profissionalmente enquanto
conhecer outra cultura.
Os
projetos
estão
em
diferentes áreas: educação,
cultura,
viagens
ou
desenvolvimento dos ONGs.

Perfil do Voluntário
-Ser estudante de graduação
ou formado durante os últimos
dois anos;
-Idade entre 18 e 29 anos;
-Conhecimento de inglês em
um nível de conversação;
-O desejo de ter uma
experiência internacional

Fonte: AIESEC
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Instituto de Estudos

Começando com 1 de outubro de 2012, conforme a decisão do Senado da Universidade

Latino-Americanos

Nacional de Estudos Políticos e Administração Pública de Bucareste, a nossa

Ave. Expozitiei 30A

Universidade fundou o Instituto de Estudos Latino-Americanos. O Instituto propõe a

Setor 1, Bucareste

apoiar, desenvolver e promover as relações acadêmicas entre a América Latina e a
Europa Central e Oriental, especialmente a Romênia, através da pesquisa, mobilidade,
debates e parcerias. O Instituto tem como objetivo fornecer conhecimentos para os

contact@isla.eu.com
www.isla.eu.com

acadêmicos e os atores sociais, econômicos e políticos relevantes e contribuir na
promoção de troca de valores entre as duas regiões.
ISLA visa criar uma rede entre instituições e informações educacionais, de pesquisa e
científicas e os atores relevantes para a política e cooperação económica/comercial na
Europa Central e Oriental tendo como objetivo coordenar e fortalecer as relações com
parceiros similares da América Latina.

Por que Estudos Latino-Americanos na Romênia?
Consideramos
que
a
Romênia está vinculada à
desenvolver as relações com
a América Latina e o Caribe
e agir como um pólo
acadêmico para essa região,
sendo que Bucareste é uma
importante capital Latina da
União Europeia, junto com
Madrid, Lisboa, Paris e
Roma. Falamos e pensamos
em línguas e culturas
gêmeas e, desse modo,
desenvolvendo o Instituto
de
Estudos
LatinoAmericanos, o jornal Journal
Europeu de Estudos LatinoAmericanos
/
Revista
Europea
de
Estudios
Latinoamericanos e o site
www.isla.eu., entra na nossa

responsabilidade.
Além
disso,
estamos
confiantes de que através do
ISLA,
a
Universidade
Nacional
de
Estudos
Políticos e Administração
Pública torna-se um ponto
de
conexão
entre
as
universidades das duas
regiões, um centro de
excelência
para
as
discussões e parcerias e um
importante
ator
na
promoção da imagem e dos
interesses
nacionais
e
regionais da América Latina.
A resposta rápida e positiva
que recebimos das missões
diplomáticas acreditadas em
Bucareste à notícia da
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criação
do
ISLA
nos
incentivou e provou de que
estamos no caminho certo e
de que a iniciativa erá já
necessária. Agradecemos à
Sua Excelência Sr. Claudio
Perez
Paladino
–
Embaixador da República
da
Argentino,
Sua
Excelência Sra. Maria Eliana
Cuevas
Bernales
–
Embaixadora do Chile e Sua
Excelência Sr. Raymundo
Santos Rocha Magno –
Embaixador da República
Federativa do Brasil.

