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Queridos amigos, colegas e alunos, 

Tenho a honra eoportunidade de reiterar que o ensino superior, ciência, 

tecnologia, pesquisa e inovação são áreas com grande potencial no 

fortalecimento das relações entre a UE e a América Latina. 

Voltei recentement de Cuba, aonde participei no Congresso Universitário 

2016, sendo mais e mais confiante  na importância substancial de um 

diálogo permanente entre os representantes dos sectores públicos, privados 

e acadêmicos das ambas as regiões. 

Aqui, em Bucareste, não estamos apenas ansioso mas também 

comprometidos em desenvolver os Estudos da América Latina, o nosso 

programa de Mestrado sendo uma prova a este respeito. Neste ano uma 

terceira geração de estudantes vai se profissionalizar na área de Estudos 

Latino-Americanos. Para apoiá-los, lançamos a iniciativa de pré-inscrição 

através de qual os guiaremos ao longo do processo de admissão, desde o 

trabalho  de  admissão até  às oportunidades do campo. 

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).  

Atenciosamente, 

Iordan Gheorghe Barbulescu 
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Relações UE-ALC | Reunião entre a HR/VP e a Ministra das 
Relações Exteriores da Argentina  

A HR/VP, Federica Mogherini e a Ministra das Relações Exteriores da 

Argentina, Susana Malcorra, se  reuniram em 9 de março de 2016. 

 

Em uma conferência de imprensa conjunta, a HR/VP congratulou a Argentina 

para os seus esforços em construir pontes e investir na integração regional como 

uma forma de investir no multilateralismo. Ela também destacou que, neste 

sentido, a Argentina pode se tornar um excelente parceiro para a política 

externa da União Europeia e também para outros atores do mundo.  

 

Mais detalhes acessando: http://www.eeas.europa.eu/statements-

eeas/2016/160310_01_en.htm  
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O programa de Mestrado 

em Estudos Latino-

Americanos 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 

Mestrado em Estudos Latinos-Americanos 

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, para o ano 

univeritário 2016-2017 um  

service de pré-inscrição. 

O formulário de pré-

inscrição está disponível 

acessando: 

http://dri.snspa.ro/en/adm

ission/pre-enrollment/  

Preenchendo o formulário 

de pré-inscrição on-line de 

2016, os candidatos do 

DRIIEI têm a 

oportunidade de 

beneficiar de::          

- subscrição a um boletim 

mensal de oportunidades 

e eventos do campo de 

relações internacionais e 

estudos europeus; 

- informações sobre 

eventos do DRIIE tais 

como conferências, 

debates, mesas-redondas, 

lançamentos de livros, 

feiras educacionais, 

palestras abertas ao 

público, tutoria, 

atividades, etc.  

- tutoria acadêmica para 

escrever o ensaio de 

admissão (ao pedido dos 

candidatos);  

- orientação professional e 

aconselhamento específico 

para cada programa de 

Mestrado   oferecido pelo 

DRIIE. 

O formulário de pré-

inscrição está disponível 

acessando: 

http://dri.snspa.ro/en/adm

ission/pre-enrollment/ . 
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A JIRI-Health é um 

programa conjunto bi-

regional de pesquisa e 

inovação em saúde a ser 

implementado usando 

ferramentas financeiras já 

existentes, de acordo com 

temas de comum acordo 

entre os países da UE e  

ALC, com geometria 

variável e flexível. 

Baseado em ligações de 

longa data na ciência e 

tecnologia entre os países 

UE e CELAC, a 5a 

Reunião de Funcionários 

Seniores (SOM) sobre 

Ciência e Tecnologia da 

Iniciativa Conjunta EU-

CELAC na Pesquisa e 

Inovação lançou o Espaço 

Comum de Pesquisa em 

março de 2016.  

 

Mais detalhes acessando: 

http://goo.gl/H3aSeg  

Impact Hub’s Seed Program 

é um programa de 

incubação de 12 meses, 

criado para identificar e 

apoiar equipes na criação e 

desenvolvimento da fase 

inicial de quatro a oito 

novos Hubs de impacto em 

países da América Latina, 

como: Argentina, Bolívia, 

Chile, Costa Rica, República 

Dominicana, Equador, El 

Salvador, Guatemala, 

Seed Program Latin America 

Honduras, Nicarágua e 

Panamá, em 2016 e 2017. 

Cada novo Hub de impacto 

serácriado como parte de uma 

vibrante  comunidade global 

com mais de 80 Hubs e 11.000 

membros,  empreendedores e 

organizações, em mais de  50 

países que colaboram para 

criar uma mudança positiva e 

impacto em suas comunidades. 

 

 

O que é o Hub de Impacto? 

 

• Um laboratório de inovação. 

• Um incubadora de negócios. 

•    Um centro comunitário de 

empreendimentos sociais. 

 

Mais detalhes acessando:  

http://latinamerica.impacthub.n

et/seed/  

3 Fonte: Impact Hub Latin America deck 

Lançamento da Iniciativa Conjunta UE-CELAC de Pesquisa e Inovação em Saúde 
(Joint Initiative on Health Research and Innovation JIRI-Health) 

Fonte: http://eulachealth.eu/upcoming-events/  

http://goo.gl/H3aSeg
http://latinamerica.impacthub.net/seed/
http://latinamerica.impacthub.net/seed/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17296254/LA%20Deck%20final.pdf
http://eulachealth.eu/upcoming-events/


 
Instituto de Estudos  

Latino-Americanos  

Ave. Expozitiei 30A 

Setor 1, Bucareste 

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 

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 

Latino-Americanos, o 

jornal Journal Europeu de 

Estudos Latino- 

Americanos / Revista 

Europea de Estudios 

Latinoamericanos e o site 

acreditadas em Bucareste 

à notícia da 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. 

Por que Estudos Latino-Americanos na Romênia? 

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. 
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