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Este programa é co-financiado por: 

 

 

LACalytics 2018 

Young Initiative on Foreign Affairs and International Relations (IFAIR) organiza a 

segunda edição do LACalytics (LACalytics 2018), um programa que facilita a 

cooperação inter-regional de estudantes e jovens profissionais da Europa (UE), da 

América Latina e Caribe (ALC). A LACalytics produz análises aprofundadas de 

acontecimentos atuais na ALC e na UE, em termos de política, economia e sociedade 

civil, bem como as relações entre as duas regiões, observadas a partir da perspectiva 

única dos jovens. O objetivo do programa é fortalecer a conscientização e 

compreensão birregional e aumentar o impacto das novas gerações em ações 

políticas. 

Os participantes do programa LACalytics 2018 serão divididos em equipes birregionais 

da UE e da ALC e publicarão artigos que se encaixem em um dos cinco temas pré-

estabelecidos. Estes artigos serão publicados no “think tank” aberto ifair.eu, bem como 

em outras plataformas online. Além disso, os artigos que demonstrarem excelência 

analítica serão selecionados para serem publicados em versão impressa e serão 

apresentados pelos seus respectivos autores em uma conferência final. Esta 

conferência terá lugar no outono de 2018 em alguma cidade europeia, ainda a definir. 

Se você quiser saber mais sobre a primeira publicação LACalytics, veja as versões em 

inglês y espanhol/português. 

Chamada para Inscrições. 

Para a LACalytics 2018, procuramos autores que venham de uma gama diversificada 

de carreiras e experiências, interessados em escrever artigos em estilo jornalístico com 

cerca de 1500 palavras. Esses artigos devem abordar um tópico que seja relevante 

para ambas as regiões e que contenham um certo pensamento critico. 

O que: Análise aprofundada das questões atuais relacionadas com ALC e Europa, bem 

como as relações entre ambas as regiões. 

Como: Depois de concluir a inscrição (janeiro de 2018) e ter sido selecionado para 

participar do programa LACalytics II, as equipes birregionais, com outro participante da 

respectiva região, serão treinadas no que diz respeito aos seus interesses e 

Você está interessado em eventos regionais na América Latina, no Caribe e na 

Europa? Você quer expressar sua opinião em relação a algum tema atual? Você é 

bom em trabalho em equipe e gostaria de apresentar ideias criativas para 

soluções políticas que incluam as regiões mencionadas acima? Então, esta é sua 

oportunidade de colaborar com outros jovens pesquisadores no desenvolvimento 

de soluções para diversos assuntos. 

 

http://ifair.eu/
http://ifair.eu/impact-groups-en/lacalytics/
http://ifair.eu/
http://ifair.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Final-Publication-EN.pdf
http://ifair.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Final-Publication-ES.pdf
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experiências. De março a maio de 2018, as equipes deverão entrar em contato, decidir 

o assunto de seu artigo e o escreverão juntos. Depois disso, os artigos serão revisados 

e editados. Antes de publicá-los, os co-autores são encorajados a traduzir seus artigos. 

Os autores que entregarem artigos com excelência analítica também serão convidados 

a participar da conferência final com convidados de alto nível que terá lugar numa 

cidade europeia, no outono de 2018. 

 

 
 

Por que: LACalytics 2018 permite um intercâmbio entre pessoas de diferentes regiões 

para trabalharem em conjunto sobre questões atuais. O período de publicação e a 

conferência permitem que os participantes compartilhem suas ideias de soluções 

políticas e façam ouvir suas vozes. De forma geral, o objetivo do programa é estimular 

o debate e a colaboração entre os cidadãos da ALC e da UE. 

 

Sobre os Artigos  

LACalytics 2018 publicará artigos que se enquadram em um dos cinco tópicos 

mencionados abaixo. Subtópicos servem para ajudar os participantes a desenvolver 

suas próprias ideias sobre o tema de seu artigo. Se o participante quiser escrever um 

artigo que não se encaixa com nenhum subtópico, mas com um dos cinco grandes 

tópicos, sua ideia será bem-vinda. 

 

Requisitos 

• Ser um estudante ou jovem profissional da Europa ou América Latina / Caribe. 

• Saber como trabalhar em equipe e estar disposto a trabalhar com um co-autor 

em um tópico compartilhado. 

• Ser capaz de elaborar o artigo, considerando os prazos ajustados. 

• Caso seja selecionado, estar disposto a apresentar seu artigo na conferência 

final1. Você também será convidado a se tornar membro da IFAIR. 
 

Como candidatar-se 

Preencha o formulário de inscrição e envie-lo antes do 22 de janeiro de 2018. Se você 

tiver alguma dúvida, envie-nos um e-mail para lacalytics@ifair.eu. 

                                                      
1 Vamos tentar fornecer uma série de bolsas de estudo para a conferência final com base em necessidade 

financeira e mérito, embora isso não possa ser garantido no momento atual. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoOsw2KQyeRNBI_zDNNxo-5CMrEg6NEJGvrNauKMLxneUHBA/viewform
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Temas2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um programa sob direção de conteúdo por IFAIR e.V. e com o apoio do Ministério de Relações 

Exteriores da República Federal da Alemanha 

                                                      
2 A lista de áreas temáticas e subtópicos é arbitrário 

• Ciencia e Inovaçao Tecnologica 
• Aplicações para o Desenvolvimento 
• Banco Móvel e Inclusão Financeira 
• Infraestrutura e Privacidade de Dados, 

Propriedade Intelectual 
• Segurança Social e Trabalho de Acordo 

com a Demanda 

• Educação e Emprego de jovens 
• Movimentos da Sociedade Civil e 

Transformação Social 
• Direitos Humanos e Igualdade de Gênero 
• Arte, Música e Dança 
• Desigualdade Social 

• Conflito e Paz 
• Desafios de Governança Regional e 

Cooperação Internacional 
• Movimentos Políticos 
• Democracia, Corrupção e Direitos 
• Migração 

• Comércio Internacional e Acordos de Livre 
Comércio 

• Integração Econômica 
• Crescimento Sustentável e Cooperação 

para o Desenvolvimento 
• Sistemas Econômicos Alternativos 
• Empreendedorismo Social 

• Mudança Climática 
• Capacidade de Adaptação e Recuperação 
• Cooperação para Governança Ambiental 
• Energias Renováveis e Eficiência 

Energética 
• Estratégias de Conservação Ambiental 

Baseadas no Mercado 

Politica 

Economia 

Meio Ambiente 

Ciência, Inovação e  
Tecnologia 

Sociedade Civil e Cul-
tura 


