
Coordenação: Nancy Elena Ferreira Gomes

Apresentação: A pós-graduação em Estudos Ibero-Americanos resulta de uma parceria entre a Universidade 
Autónoma de Lisboa, a Secretaria Geral Ibero-Americana, a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura, e o Banco Santander Totta, com o objectivo de proporcionar uma formação avançada 
e especializada sobre um espaço regional que - para além do bilateral e das relações que se processam no quadro 
das relações entre a União Europeia e a América Latina - se tornou, a partir de 1991, âmbito específico da política 
externa portuguesa. O corpo docente é constituído por alguns dos maiores especialistas em Portugal em assuntos 
ibero-americanos, bem como vários prestigiados professores portugueses e estrangeiros convidados que leccionarão 
sessões temáticas e participarão nas conferências internacionais associadas. Esta pós-graduação vem colmatar uma 
lacuna na oferta formativa que existe actualmente em Portugal e é inovadora pela interdisciplinaridade e amplitude 
de conteúdos, sempre na óptica das dinâmicas no espaço ibero-americano e das interacções entre os vários países 
ibero-americanos e outros países e áreas do globo, incluindo a União Europeia e Portugal. 

Objectivos: Aprofundar conhecimentos sobre a realidade ibero-americana dos pontos de vista histórico, político, 
jurídico, socioeconómico e cultural, dotando os alunos dos instrumentos de análise e metodológicos necessários 
para a compreensão das várias temáticas contempladas no programa de estudos. Embora com enfoque na área 
das Relações Internacionais, o curso apela à interdisciplinaridade e relaciona História, Sociologia, Ciência Política, 
Direito Internacional, Economia, e Literatura, visando também o ensino-aprendizagem de conteúdos mais específicos 
relacionados com os temas cooperação internacional, desenvolvimento e migrações.

Destinatários: Todos os interessados em estudar e aprofundar conhecimentos sobre as dinâmicas em curso na Ibero-
América, estudantes dos vários ciclos do Ensino Superior, diplomatas ou jornalistas; aqueles que desempenham 
funções de direcção ou assessoria técnica nas estruturas do Estado e nas empresas, investigadores e elementos de 
organizações governamentais e não-governamentais.
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Duração: 240 horas | ECTS: Modalidade 1: 60; 
                      Modalidade 2: 60+10 

Modalidade 1 - A conclusão com aproveitamento do curso confere um diploma de Pós-Graduação em Estudos Ibero-Americanos (60 ECTS).

Modalidade 2 - A conclusão com aproveitamento do curso confere um diploma de Pós-Graduação em Estudos Ibero-Americanos (60 ECTS) a que se 
junta um trabalho final e exposição pública perante um tribunal do programa (10 ECTS). 
Esta modalidade inclui um estágio profissional para os cinco melhores alunos do curso, com a duração de três meses na SEGIB e/ou na OEI, nas suas 
sedes em Madrid. Estes alunos receberão ainda bolsas individuais de estágio suportados com fundos disponibilizados pelo Banco Santander Totta. 

Calendário: 3 de Outubro 2016 | Horário: 2ª e 5ª feira das 18h30 às 22h30.

Candidatura: 100€ | Inscrição: 100€ | Seguro escolar: 32,50€ | Certidão de habilitações: 75€

Propinas: 2.700€
Condições de pagamento: Pagamento faseado em 3 mensalidades ou pronto pagamento com 3,5% de desconto.
Os antigos alunos da Autónoma beneficiam de 10% de desconto sobre o valor global da propina da pós-graduação.

Documentação necessária: Boletim de candidatura online; original ou cópia autenticada do Certificado de 
Habilitações(a); fotocópia do Cartão de Cidadão(a); fotografia a cores tipo passe; Curriculum Vitae. 

(a) Consulte academy.autonoma.pt 
A candidatura só será validada mediante pagamento da mesma e entrega (no prazo máximo de 30 dias) de toda a documentação solicitada. 
A não entrega dos documentos mencionados invalida a inscrição e impossibilita a frequência do curso.

Contacte-nos
213 177 607
academy@autonoma.pt

PLANO CURRICULAR

Módulos Docentes Horas ECTS

História da Ibero-América Roberta Stumpf 30 7.5

Cooperação e Desenvolvimento na Ibero-América Raquel Patrício 30 7.5

Direito Internacional na Ibero-América Patrícia Galvão Teles 30 7.5

Relações Internacionais da Ibero-América Nancy Gomes 30 7.5

Sistemas e regimes Políticos na Ibero-América Andrés Malamud 30 7.5

Cultura e Literatura na Ibero-América Ana Toscano 30 7.5

As Economias da Ibero-América num contexto de Globalização Mario Gómez 30 7.5

Migrações nas fronteiras da Ibero-América Beatriz Padilla 30 7.5

Total 240 60

Parcerias
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