Disciplinas

Processo de admissão

- Antropologia Social e Cultural/ Antropologia das
Américas
- Ciências Políticas
- Economia
- Gender Studies
- História
- Literaturas e Culturas Latino-Americanas
- Sociologia

O Mestrado começa anualmente sempre no
semestre de inverno. O período de candidatura
começa geralmente a 15 de Abril e termina a 31 de
Maio (os prazos finais de candidatura podem ser
encontrados no site da Freie Universität Berlin).

Mestrado
Estudos Interdisciplinares
Latino-Americanos

Requisitos de admissão
- Título de universitário (Bachelor) com pelo menos
60 créditos numa das seguintes disciplinas: Antropologia
das Américas, Estudos Brasileiros, História, Estudos do Caribe, Estudos Latino-Americanos, Ciência Política, Antropologia Social e Cultural, Sociologia, Economia, Literatura ou
Estudos Culturais;
- Certificado de conhecimentos de espanhol ou
português (nível B2 do CEFR);

ZI Lateinamerika-Institut (LAI)
Website com mais
informações sobre
o Mestrado:

Assistente Online do
Mestrado (OSA) :
https://www.osa.fu-berlin.de/

http://www.lai.fu-berlin.de/

lateinamerikastudien_ma/

studium/master/index.html

start/startseite/index.html

- Certificado de conhecimentos de alemão
(nível B2 do CEFR).

Contato: A Equipe de Coordenação do
Mestrado
Email: ma@lai.fu-berlin.de
Facebook: /lateinamerikastudienfu
Freie Universität Berlin
ZI Lateinamerika-Institut
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin
©Vitoscha Königs
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O Mestrado
O Instituto de Estudos Latino-Americanos da Freie
Universität Berlin oferece o Mestrado em Estudos
Interdisciplinares Latino-Americanos, no qual xs estudantes
têm a oportunidade de desenvolver e aprofundar competências e conhecimentos interculturais e interregionais,
fortalecendo simultaneamente a sua compreensão dos
processos nacionais, transregionais e globais.
O programa de estudo tem um foco de investigação e
combina formação interdisciplinar, orientada à resolução de
problemas com aprofundamento temático e competências
regionais específicas.
O Mestrado a oferece diversas perspectivas profissionais
dentro e fora do campo acadêmico em áreas tais como:
Relações Internacionais, educação, meios de comunicação,
gestão cultural, ONG, entre outras.

Objetivos acadêmicos

Estrutura do programa de estudo

O programa de Mestrado visa a aquisição ou
aprofundamento de conhecimentos e habilidades
científicas, profissionais e interdisciplinares. O caráter
orientado à pesquisa do programa proporciona uma
preparação ideal para um doutorado.

O Mestrado de dois anos inclui uma área de estudo
interdisciplinar obrigatória, uma área de estudo de
perfil, uma área de prática científica e a tese. Os
idiomas de instrução são alemão, espanhol, português
e inglês.

O programa permite axs estudantes analisar e interpretar
os processos de transformação histórica, política e social
e as dinâmicas culturais na América Latina e situá-los em
seus respectivos contextos.

Grau acadêmico: Master of Arts
Duração dos estudos: quatro semestres

Status fevereiro 2021
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