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Nessa edição:

Prefácio



Prezados amigos, colegas e alunos,



Agradeço a cada um de vocês de ficar com nós em 2015 e
desejo a todos um ano novo próspero e gratificante!
Nossa equipe voltou das férias de inverno com um monte
de idéias interessantes e planos para o 2016 e temos certeza
de que os nossos projetos serão ferramentas valiosas na
promoção das relações entre a América Latina e a Europa
Central e Oriental.
Nesse contexto, quero convidá-los a acompanhar
atentamente as nossas atividades na página do Facebook
(@Institute of Latin American Studies) ou site
(www.isla.eu.com).
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Atenciosamente,
Iordan Gheorghe Barbulescu

As relações da UE com a América Latina e o Caribe
As relações privilegiadas entre UE e LAC começaram a em 1999 com a
primeira Cúpula Biregional, realizada no Rio de Janeiro. O seguinte
discurso da Federica Mogherini, HR/VP da UE, é representativo para
descrevê-las:
"As pessoas da América Latina, Caribe e Europa têm uma longa
história de aspirações comuns... hoje em dia; compartilhamos um desejo
comum de paz e prosperidade, que as nossas raízes culturais e
históricas têm ajudado a ser reforçado de geração em geração".
(http://www.eeas.europa.eu/lac/index_en.htm)
Leia mais sobre a parceria estratégica EU-CELAC here.
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Pontos de interesse
especiais:
@ Programa de estágio
bireghional on-line.
@ Mestrado em Estudos
Latino-=Americanos.
@ Jornal Acadêmico
EJLAS.

Children Change Colombia Project Talk
Children Change
Colombia Project Talk é
um evento dedicado às
crianças colombianas que
são percebidas como
agentes de mudança da
Colômbia. A oficina que
será realizada em 28 de
janeiro de 2016 em
London College of
Fashion será focada em
como as crianças são
capazes de mudar suas

vidas, suas famílias e
comunidades quando elas
recebem apoio adequado.
A parte principal do
evento apresentará um
filme realizado
especialmente,
apresentando o trabalho
de uma organização
envolvida em ajudar as
crianças da Colômbia,
“Tiempo de Juego”, e
oferecendo uma grande

introspecção nas suas
vidas.
A descrição completa do
projeto e detalhes sobre a
inscrição estão
disponíveis acessando:
http://childrenchangecolo
mbia.org/news/51/35/Chil
dren-Change-ColombiaProject-Talk-January28th/d,event-detai

CHAMADA PARA
PUBLICAR: Espaços
Criativos: Cultura
Urbana e
Marginalidade na
América Latina
– 15 de março

Fonte: http://childrenchangecolombia.org/home

CHAMADA PARA PUBLICAR: Espaços Criativos - Cultura Urbana
e Marginalidade na América Latina
O Instituto de Estudos
Latino-Americanos de
Londres organizará em 19
de maio de 2016, a
conferência 'Espaços
Criativos: Cultura Urbana
e Marginalidade na
América Latina ' tendo
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como objectivo a
promoção das relações
entre acadêmicos
trabalhando nos campos
dos estudos culturais e
urbanos, arquitetura,
geografia, sociologia e
antropologia. A chamada

pra publicar está aberta
até dia 15 de março de
2016. Mais informações,
acessando
http://ilas.sas.ac.uk/aboutus/news/call-paperscreative-spaces-urbanculture-and-marginalitylatin-america.

CONFERÊNCIA: ESOMAR LATAM 2016
ESOMAR LATAM 2016
oferece uma plataforma
de colaboração para
estudar e se relacionar
com os líderes regionais
de pesquisa, com o
objetivo de chegar a um
acordo sobre a agenda de
renovação da pesquisa. A
conferência que será
realizada em abril de 2016,
em Bogotá, reunirá
agências de pesquisa

global, regional e local e
agências de mídia,
consultorias de negócios e
divisões ne inteligencia de
marketing, bem como
professores universitários,
jovens licenciados e
startups digitais.
ESOMAR é uma
associação internacional
para incentivar, promover
e elevar pesquisa de

mercado no mundo
inteiro.
Mais detalhes sobre a
conferência estão
disponíveis acessando:
https://www.esomar.org/e
vents-andawards/events/globaland-regional/latinamerica-2016/latinamerica2016_location.php .

Chile: o centro de inovação e empreendedorismo da América
do Sul
Chile é líder da América
Latina em políticas e
programas de
empreendedorismo e
inovação. Entre as
iniciativas que apoiam o
desenvolvimento do
ecossistema de
empreendimento, o projeto
Start-up Chile é de longe o
melhor sucedido. Este
programa de aceleração
que ganhou a admiração

internacional foi lançado pelo
governo chileno para
incentivar os empresários com
potencial elevado de fundar
seus startups no Chile e
estimular a actividade
empresarial. Além da conexão
com os mentores e os
investidores, cada
empreendedor selecionado é
premiado com um visto de
trabalho e um capital de
$40.000. O processo de

candidatura para Start-up
Chile Seed 2016 está
atualmente aberto. A
chamada está aberta para
startups de todos os tipos de
indústrias, mas este ano o
foco está em Robótica, Saúde
e Biotecnologia, Energia
Limpa e Educação.
Leia mais acessando:
http://startupchile.org/startup-chile-is-looking-for-highimpact-startups/

Fonte: http://startupchile.org/start-up-chile-is-looking-for-highimpact-startups/
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Instituto de Estudos
Latino-Americanos
Ave. Expozitiei 30A
Setor 1, Bucareste

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

Começando com 1 de outubro de 2012, conforme a decisão do Senado da Universidade
Nacional de Estudos Políticos e Administração Pública de Bucareste, a nossa
Universidade fundou o Instituto de Estudos Latino-Americanos. O Instituto propõe a
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
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.

