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ÁSIA-PACÍFICO
OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS

• Proporcionar informação e reflexão sobre a evolução histórica
e as dinâmicas actuais na vasta área da Ásia-Pacífico;
• Perceber o potencial e os factores de risco na Ásia-Pacífico e
caracterizar a situação política, económica e sócio-cultural dos
povos e países da região, bem como os interesses e as estratégias
dos actores residentes mais relevantes, com destaque para a China, a Índia, o Japão e a ASEAN;
• Promover a análise profunda dos vectores que influenciam os
comportamentos e as interacções competitivas e cooperativas na
região, bem como as políticas e relações da UE, dos EUA e da Rússia na direcção da Ásia-Pacífico.

Estudantes dos vários ciclos do Ensino Superior, nomeadamente
das áreas das Relações Internacionais, Ciência Política, História,
Sociologia, Geografia, Economia e Ciências da Comunicação;
Elementos das Forças Armadas e das Forças e Serviços de Segurança; Quadros da Administração Pública, designadamente do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Defesa
Nacional, do Ministério da Administração Interna e do Ministério
da Economia; Quadros e técnicos superiores de Câmaras Municipais; Empresas orientadas para a internacionalização, consultoria
e análise de risco; Jornalistas.

CURSO AVANÇADO DE
ESTUDOS REGIONAIS:
ÁSIA-PACÍFICO

PLANO
CURRICULAR

Delimitação e conceptualização da Ásia-Pacífico e

PROFESSOR RESPONSÁVEL

sub-regiões: Ásia do Sul, Nordeste Asiático, Sud-

Luís Tomé

este Asiático e Oceânia.

PROFESSORES CONVIDADOS

Legado Histórico: a expansão do confucionis-

Alexandre Carriço (IDN)

mo, do hinduísmo e do islamismo; dos impérios

Carlos Gaspar (IDN)

indianos e chineses à era colonial e à expansão

Diana Soller (IPRI-NOVA)

japonesa; a Guerra do Pacífico; descolonização e

Luís Cunha (IDN)

Guerra Fria na Ásia-Pacífico.

Miguel Santos Neves (UAL)

Caracterização da Ásia-Pacífico na actualidade:

Paulo Duarte (Univ. Minho e OBSERVARE-UAL)

regimes políticos; situação económica; agenda de
segurança e factores de instabilidade;
multilateralismo e regionalismo.
Principais Actores – interesses, potencial e políticas: China, Japão, ASEAN, Coreia do Norte, Coreia
do Sul, Índia, Paquistão e Austrália. As políticas
e relações de EUA, Rússia e UE na direcção da
Ásia-Pacífico.

Raquel Vaz-Pinto (IPRI-Nova)
Sung-Jo Park (Free University Berlin)
Outros a confirmar

CALENDÁRIO

7 Março a 6 Junho 2019

DURAÇÃO/ECTS
50 horas / 6 ECTS

HORÁRIO
5ª Feiras das 18h30 às 22h00

Quadro de interacções e sistema internacional:

PREÇO

vectores e factores de competição e de

Inscrição: 25€
Seguro Escolar: 20€
Certidão de Habilitações: 25€
Propina: 500€

cooperação, bilateral e multilateral; eixos, parcerias e alinhamentos estratégicos; características e tendências do sistema internacional da
Ásia-Pacífico.
Os inscritos em dois ou três Cursos Avançados
de Estudos Regionais UAL-IDN beneficiam de
um desconto de 10% no valor da propina de cada
curso. No caso de se increverem em quatro ou
cinco o desconto aumenta para 20%. O seguro é
pago uma única vez.

LOCAL
Universidade Autónoma de Lisboa (UAL). Os
alunos poderão participar em conferências
temáticas organizadas pelo IDN e/ou pela UAL.

Os alunos e antigos alunos da UAL
e do IDN beneficiam de 10% de
desconto no valor da propina

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
AUTÓNOMA ACADEMY
E: academy.autonoma.pt
T: (351) 213 177 607
Rua Alexandre Herculano 2, 2º Esq
1150-006 Lisboa
https://academy.autonoma.pt/curso/cursos-avancados-de-estudos-regionais/

