CURSO AVANÇADO DE
ESTUDOS REGIONAIS:
MÉDIO ORIENTE E MAGREBE

2018/2019

MÉDIO ORIENTE E
MAGREBE
OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS

• Proporcionar informação e reflexão sobre a evolução histórica e política da Região do Médio Oriente e Magrebe, através de
instrumentos de análise teórico-práticos que exploremas especificidades teóricas e conceptuais na investigação das dinâmicas
políticas, económicas e socioculturais da região;

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.

• Perceber o potencial e os factores de risco na região do Médio
Oriente e Magrebe e caracterizar a situação política, económica
e sociocultural dos povos e países da região, bem como os interesses e as estratégias dos atores regionais e internacionais mais
relevantes e o envolvimento externo e impacto regional dos conflitos na região;
• Promover a análise profunda dos vectores que influenciam os
comportamentos e as interacções competitivas e cooperativas na
região do Médio Oriente e Magrebe, refletindo sobre conceitos e
teorias que ajudam a perceber as dinâmicas internas e externas
da região do Médio Oriente e Magrebe.

CURSO AVANÇADO DE
ESTUDOS REGIONAIS:
MÉDIO ORIENTE E MAGREBE

PLANO
CURRICULAR

Delimitação e conceptualização da região do

PROFESSORA RESPONSÁVEL

Médio Oriente e Magrebe – a importância do fator

Ana Isabel Xavier

geográfico na leitura geopolítica e geoestratégia

PROFESSORES CONVIDADOS

da região.

Felipe Pathé Duarte (OBSERVARE-UAL e ISCPSI)
Caracterização da região do Médio Oriente e

Huseyin Bagci (METU, Turquia)

Magrebe: regimes políticos; situação económica;

Luís Tomé (UAL)

agenda de segurança e factores de instabilidade;

Mohamed El Masri (OBSERVARE-UAL)

multilateralismo e regionalismo; fatores identitári-

Nuno Lemos Pires (Academia Militar e ISCTE-IUL)

os e ideológicos.

Outros a confirmar

Atores, interesses e políticas (tradicionais e

CALENDÁRIO

emergentes) - vetores e fatores de competição

12 Março a 18 Junho 2019

e de cooperação, bilateral e multilateral; eixos,

DURAÇÃO/ECTS

parcerias e alinhamentos estratégicos na política

50 horas / 6 ECTS

externa e hegemonia regionais.

HORÁRIO

Os conflitos permanentes no Grande médio

3ª Feiras das 18h30 às 22h00

Oriente e o pós “primaveras árabes” - os grandes

PREÇO

desafios para o futuro da região e a redefinição

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

da democratização pelas dinâmicas não estatais
e transnacionalização das ameaças.

LOCAL
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 inscreverem em quatro ou
cinco o desconto aumenta para 20%. O seguro é
pago uma única vez.

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/

