Willkommen am Lateinamerika-Institut (LAI)
der Freien Universität Berlin!

¡Bienvenidxs! Bem-vindxs!

Guia de informação sobre o Mestrado de
Estudos Interdisciplinares Latino-Americanos

Neste Website, você pode baixar a versão digital
detalhada desse guia de informação, com mais
informações e links importantes na seção
"Orientierung im Studium".
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/060Wichtige_Dokumente/index.html#faq_Orientierungim-Studium

A estrutura do programa de mestrado
O mestrado de Estudos Interdisciplinares Latino-Americanos é um programa orientado à pesquisa que
analisa processos e dinâmicas políticas, sociais e culturais, tanto no passado como no presente da
América Latina, a partir de uma perspetiva interdisciplinar. O programa permite axs alunxs aprofundar
seus conhecimentos teóricos e metodológicos e, além disso, adquirir competências científicas, interculturais e regionais que garantem uma visão holística da América Latina como objeto de pesquisa. O
mestrado consiste em quatro semestres (período regular de estudos) e se compõe de elementos
seguintes: uma área principal de estudos obrigatórios (com conteúdo interdisciplinar), uma área de
especialização em um perfil da sua escolha, uma área opcional, uma área de pesquisa prática e da tese
de mestrado.
no total 120 créditos (LP)
(approx. 30 LP por
semestre)
20 LP A área principal
obrigatória
1º / 2º
semestre

30 LP

A área de perfil
1º / 2º
semestre

10 LP

A área optativa
1º / 2º
semestre

30 LP

A área de
pesquisa
práctica
3º semestre

30 LP

Tese de
mestrado
4º semestre

Áreas de estudo
A área principal obrigatória serve para desenvolver e solucionar novas
questões interdisciplinares, aprofundar o conhecimento sobre a região
latino-americana, bem como para trocar de conhecimentos teóricos e
metodológicos e habilidades, que são necessárias para o trabalho de
pesquisa sobre diferentes temas durante o mestrado. Como parte dos
módulos interdisciplinares, que se baseiam tematicamente no conceito
de pesquisa do LAI, xs alunxs aprendem como abordar melhor as
diferentes questões que envolvem o continente latino-americano.
 Dois módulos obrigatórios
A área de especialização em um perfil serve para focar e aprofundar o
conhecimento em um dos quatro perfis oferecidos no LAI. As contribuições temáticas das diferentes disciplinas compõem as áreas de perfil de
acordo com o assunto.
 Três módulos de acordo com o perfil selecionado
Pode-se completar um módulo de "Brasilianisches Portugiesisch", de
"Indigene Sprachen", de "Übersetzungs- und Schreibwerkstatt" ou na
área "Zusatzkompetenzen".
 Un módulo da sua eleição
A área de pesquisa prática oferece, através dos módulos "Wissenschaftspraxis" e "Projektmodul", a possibilidade para xs estudantes planejarem
o terceiro semestre de acordo com os seus interesses pessoais. O objetivo
desta área é permitir que xs estudantes adquiram experiência prática
tanto em pesquisa quanto no campo profissional ou que ampliem seus
conhecimentos em uma área específica, seja teórica ou metodológica,
dependendo de seu tema de tese.
Ao escrever a dissertação de mestrado, xs estudantes devem participar de
um dos colóquios oferecidos na LAI.
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Os quatro perfis de estudo
No início do primeiro semestre, xs alunxs escolhem um dos quatro perfis do estudo. Para isso, devem
dirigir-se a um dxs professorxs a obter aconselhamento obrigatório. Durante o 1º e 2º semestre três
módulos são completados no perfil selecionado (no total 6 cursos; 30 LP):
A: Repräsentation und Verflechtung
B: Transformation und Entwicklung
C: Brasilien im Weltkontext: Literatur, Kultur und Gesellschaft
D: Geschlechterverhältnisse, Lebensformen und Transformationen
Até ao fim do novembro 2020, deve entregar uma cópia (fotocópia ou uma cópia digital) do
“Bescheinigung über obligatorische Profilberatung im 1. Fachsemester” à equipe de coordenação.

As pessoas encarregadas dos módulos e perfis
Contatos para perguntas sobre a estrutura / oferta dos módulos ou sobre validações:
Kernstudienbereich (20 LP)
K I: Kontexte und Begriffe der Lateinamerikaforschung: Susanne Klengel
K II: Konstituierung Lateinamerikas: Ingrid Kummels, Stefan Rinke
Profilbereiche (ein Profil = 30 LP)
Profilbereich A: Repräsentation und Verflechtung (Susanne Klengel, Ingrid Kummels und Stefan Rinke)
A1: Methoden und Theorien der Repräsentation und Verflechtung: Susanne Klengel, Ingrid Kummels und
Stefan Rinke
A2: Literarisch-kulturelle Repräsentationen und Verflechtungen: Susanne Klengel
A3: Lateinamerika in der Globalgeschichte: Stefan Rinke
A4: Kultur-und Sozialanthropologie Lateinamerikas: Ingrid Kummels
Profilbereich B: Transformation und Entwicklung (Marianne Braig, Sérgio Costa und Barbara Fritz)
B1: Entwicklungstheorien und -strategien: Barbara Fritz
B2: Aktuelle Krisen und Konflikte in Lateinamerika: Marianne Braig
B3: Lateinamerika als Laboratorium der Moderne: Sérgio Costa
Profilbereich C: Brasilien im Weltkontext (Sérgio Costa, Barbara Fritz und Susanne Klengel)
C1 (A1, B1 o D1)
C2: Konstituierung Brasiliens: Barbara Fritz, Karina Kriegesmann
C3: Repräsentation und Verflechtung Brasiliens: Susanne Klengel
C4: Transformation und Entwicklung Brasiliens: Sérgio Costa
Profilbereich D: Geschlechterverhältnisse, Lebensformen, Transformationen (Martha Zapata Galindo)
D1: Interdisziplinäre Theorien und Methoden der Gender Studies: Martha Zapata Galindo
D2: Geschlechterverhältnisse und Transformationsprozesse: Martha Zapata Galindo
D3: Interkulturalität, Transkulturalität und Geschlechterverhältnisse: Martha Zapata Galindo
Wahlbereich (10 LP)
 Zusatzkompetenzen: Karina Kriegesmann
 Indigene Sprachen: Ingrid Kummels
 Übersetzungs- und Schreibwerkstatt: Susanne Klengel
 Brasilianisches Portugiesisch: Susanne Klengel
Forschungspraxis (30 LP)
 Wissenschaftspraxis: Karina Kriegesmann
 Projektmodul: Karina Kriegesmann
Masterarbeit und Colloquium (30 LP)
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Avaliações e qualificações
Os módulos da área principal de estudos obrigatórios, da área de especialização em perfil e da área
opcional (1º e 2º semestre) são compostos por dois cursos (LV). Os créditos são concedidos apenas
quando um módulo for concluído com sucesso. Para completar um módulo, um “Prüfungsleistung”
deve ser feito em um dos dois cursos (por exemplo, uma prova escrita/uma prova oral/ou um trabalho
escrito; ver no “Prüfungsordnung”).
O pré-requisito para a obtenção dos créditos não é apenas a aprovação da “Prüfungsleistung” correspondente com uma nota “ausreichend” (4,0), mas também a participação ativa e regular dos cursos.
Xs professorxs determinam quais atividades deve-se cumprir na participação ativa (por exemplo,
apresentações, comentários, protocolos, etc.)

O tipo das avaliações segundo cada perfil
Modul

Modulprüfung

Kontexte und Begriffe der Lateinamerikaforschung
Konstituierung Lateinamerikas
A1: Methoden und Theorien der Repräsentation und Verflechtung
A2: Literarisch- kulturelle Repräsentationen und Verflechtungen
A3: Lateinamerika in der Globalgeschichte

mündliche Prüfung (ca. 20 min.)
Klausur (90 min.)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder
mündliche Prüfung (ca. 20 min.)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder
mündliche Prüfung (ca. 20 min.)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder
mündliche Prüfung (ca. 20 min.)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder
mündliche Prüfung (ca. 20 min.)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder
mündliche Prüfung (ca. 20 min.)
Hausarbeit (ca. 15 Seiten)
Klausur (90 min.)
Klausur (90 min.)
Klausur (90 min.)
Aktive und regelmäßige Teilnahme
Aktive und regelmäßige Teilnahme/ Bericht

A4: Kultur- und Sozialanthropologie Lateinamerikas
B1: Entwicklungstheorien und -strategien
B2: Aktuelle Krisen und Konflikte in Lateinamerika
B3: Lateinamerika als Laboratorium der Moderne
C2: Konstituierung Brasiliens
C3: Repräsentationen und Verflechtungen Brasiliens
C4: Transformation und Entwicklung Brasiliens
D1: Interdisziplinäre Theorien und Methoden der Gender Studies
D2: Geschlechterverhältnisse und Transformationsprozesse
D3: Interkulturalität, Transkulturalität und Geschlechterverhältnisse
Indigene Sprachen Lateinamerikas
Brasilianisches Portugiesisch
Übersetzungs- und Schreibwerkstatt
Projektmodul
Wissenschaftspraxis
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O modelo do plano de estudos
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Oferta de cursos/ Horário para o semestre do inverno 2020/21 (1º semestre)
Esta programação consiste em apenas alguns cursos oferecidos na área “Zusatzkompetenzen”. A lista
completa de cursos pode-se encontrar em “Vorlesungsverzeichnis."
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Que cursos você deve fazer no primeiro semestre e quais apresentações estão
planejadas? (descrito de acordo com o período de estudo regular)
Na área principal de estudos (obrigatória para todxs xs estudantes):
Você toma o “Grundkurs“ 33010 “Begriffe und Kontexte der Lateinamerikaforschung“ e um
dos três seminários „Interdisziplinäre Lateinamerikaforschung” (I 33011, II 33012 o III 33013). Os
três seminários são iguais, só se oferecem nos dias e horários diferentes. Como são cursos com
um limite de vagas, uma preferência deve ser especificada na plataforma “Campus
Management” no início do 1º semestre. A escolha de um dos três seminários depende do
enfoque temático dxs professorxs, da língua em que o curso é dado e /ou do horário de cada
um. Com a participação em ambos os cursos e a realização de um “Prüfungsleistung” em um
dos cursos, o módulo “Kontexte und Begriffe der Lateinamerikaforschung” é completado (você
receberá 10 créditos “LP” para todo o módulo).
Você toma o “Grundkurs“ 33000 „Konstituierung Lateinamerikas“. Um seminário relacionado
a esse módulo é oferecido apenas no semestre de verão. Pode concluir o módulo
“Konstituierung Lateinamerikas” no semestre de inverno com uma prova no “Grundkurs” ou
no semestre de verão com uma prova no seminário (10 créditos/LP) para todo o módulo).
Na área de especialização em um perfil (selecione um dos 4 perfis)
Se você escolher o perfil A “Repräsentationen und Verflechtungen”, você deve tomar:
Um dos três “Grundkurse” (33800, 33801 ou 33802) e um dos quatro “Seminare” (33803, 33804,
33805 ou 33806). Para completar o módulo A1, você deve escrever um trabalho escrito, seja no
“Grundkurs” ou no “Seminário” (você receberá 10 créditos “LP” para o módulo inteiro).
Se você escolher o perfil B “Transformation und Entwicklung”, deverá fazer o seguinte:
Um dos dois "Wahlpflichtvorlesungen" (33810 ou 33811) e um dos quatro “Seminare” (30221,
30229, 33812, 33813 o 33814). Para concluir o módulo B1, você deve escrever um trabalho escrito
ou fazer uma prova oral no "Wahlpflichtvorlesung" ou no "Seminar" (você receberá 10 créditos
"LP" para o módulo inteiro)
Se você escolher o perfil D "Geschlechterverhältnisse, Lebensformen und Transformationen", deve
tomar:
O curso (“Wahlpflichtvorlesung“ 33811) e um dos dois “Seminare” (33805 o 33812). Para
completar o módulo D1 você deve escrever um trabalho escrito no “Wahlpflichtvorlesung” ou
no “Seminar” (você receberá 10 créditos “LP” para o módulo inteiro)
Se você escolher o perfil C “Brasilien im Weltkontext” você tem que ter em mente que:
Os cursos do perfil que se concentra no Brasil começam no segundo semestre. No primeiro
semestre, você deve completar um dos três módulos mencionados acima (A1, B1 ou D1) nos
quais você adquirirá conhecimentos básicos sobre a disciplina correspondente.
Na área opcional
(Completa-se ao longo do primeiro ano do programa, dependendo das ofertas dos cursos pode ser
concluída já no primeiro ou no segundo semestre). Estas são as diferentes opções:
Você participa de dois cursos de “Brasilianisches Portugiesisch”. A parte I é oferecida no
semestre de inverno e a parte II no semestre de verão
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ou
Você participa de dois cursos de “Indigene Sprachen” (Maya ou Quechua). A parte I é oferecida
no semestre de inverno e a parte II no semestre de verão.
ou
Você participa da “Übersetzungs- und Schreibwerkstatt”. A segunda parte se oferecerá no
semestre de verão.
ou
Você participa de dois cursos oferecidos na parte “Zusatzkompetenzen” (Affines Modul im
Vorlesungsverzeichnis). Você pode fazer os dois cursos no semestre de inverno ou no semestre
de verão ou um curso no semestre de inverno e o outro no semestre de verão.
ou
Você participa de dois cursos, que você considera relevantes para sua área de estudo, de outros
mestrados em outras universidades em Berlim. Neste caso, eles não precisam ser módulos
completos. Esta opção é recomendada para aprofundar o conhecimento teórico e
metodológico, para visitar cursos introdutórios a uma disciplina (consultar a lista de exemplos
na website) ou para participar de cursos de espanhol consecutivos (se o nível está abaixo de B2
GER; por favor consulte isso com a Karina Kriegesmann). Os ambos cursos serão validados
como "Zusatzkompetenzen".
Na área opcional, você tem que se lembrar que:
Os cursos de idiomas não podem ser misturados com outros cursos, ou seja, se você optar por
fazer o curso de idiomas, deve completar as partes I e II. A área opcional consiste em dois
cursos, um curso só não é suficiente para completar o módulo. Em um dos dois cursos, você
deve completar uma "Prüfungsleistung" (você receberá 10 créditos/LP para o módulo inteiro).
É essencial você consultar com a coordenação do mestrado a sua escolha dos cursos
“Zusatzkompetenzen”, especialmente se você tiver interesse em cursos de outros institutos ou
universidades. Você pode participar de outros cursos voluntariamente.

Sugestões para organizar a sua agenda no 1º semestre
 Primeiro, selecione o “Grundkurse/ Wahlpflichtvorlesungen” na área principal obrigatória e
depois o “Seminare”, pois a oferta dos seminários é geralmente maior e permite combinações
diferentes.
 Em seguida, escolha os cursos na área de perfil e depois os cursos na área opcional.
 Deve inscrever-se todos os cursos em "Campus Management". As únicas exceções são os cursos
oferecidos em outros programas de mestrado e que serão validados como "Zusatzkompetenzen" mediante acordo prévio. Para isso, o formulário “Papierschein” é necessário.
 No caso dos cursos com um limite de vagas, você deve marcar sua preferência em "Campus
Management" antes das 12h do dia 30.10.2020. Você pode inscrever os outros cursos na
“Campus Management” até às 24h do dia 20.11.2020.
 Se você decidir não fazer um curso, no qual já se tinha inscrito no Campus Management, faça
um cancelamento/nova inscrição em "Campus Management" antes das 24:00 de 20.11.2020.
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 No primeiro e segundo semestre todos os módulos consistem em dois cursos (geralmente um
"Grundkurs/ Wahlpflichtvorlesung" e um "Seminar"). Os módulos são oferecidos apenas uma
vez por ano.
 Se você tiver dúvidas ou perguntas sobre o cronograma ou sobre o “Campus Management”,
não hesite em entrar em contato com a equipe de coordenação. Recomendamos que você dê
uma olhada no tutorial sobre Campus Management.

Que cursos você deve fazer no 2º semestre?
(descrito de acordo com o período de estudo regular)
Você participa de um dos seminários do módulo “Konstituierung Lateinamerikas” e completa o
módulo.
Você assiste dois módulos do seu perfil. Cada módulo consiste em dois cursos:
Se você escolher o perfil A, você faz o módulo A2 e/ou A3 e/ou A4. (Dois dos três módulos, você
receberá um total de 20 créditos).
Se você escolher o perfil B, você fará o módulo B2 e B3. (dois dos dois módulos, você receberá
20 créditos).
Se você escolher o perfil C, você faz o módulo C2 e C3 ou C4. (dois dos três módulos, você
receberá 20 créditos).
Se você escolher o perfil D, você faz o módulo D2 e D3. (dois dos dois módulos, você receberá
20 créditos).
Deve completar o módulo na área opcional (10 créditos) se ainda não o tiver concluído no 1º semestre.

O que me espera no 3º e 4º semestre do mestrado?
(descrito de acordo com o período de estudo regular)
O terceiro semestre (Forschungspraxis) é baseado no enfoque pessoal de cada estudante. Uma "janela
de mobilidade" está prevista entre julho de 2021 e abril de 2022. Você pode escolher uma das seguintes
opções:
Semestre no exterior (30 créditos) [fique atento ao prazo de inscrições no início de 2021]
Estágio (360 horas) + módulo online “Wissenschaftspraxis” + “Projektmodul” online ou
presencial (30 créditos)
Trabalho do campo (360 horas) + módulo “Wissenschaftspraxis” online + “Projektmodul” online
ou presencial (30 créditos)
4 cursos + módulo “Wissenschaftspraxis” online + “Projektmodul” online ou presencial (30
créditos)
No 3 de dezembro do 2020 e em junho/ julho de 2020, dois eventos de aconselhamento serão
realizados, nos quais cada uma das opções será explicada em detalhes. No módulo "Wissenschaftspraxis" um exposé será realizado para a tese de mestrado passo a passo, sob o conselho de
diferentes professorxs. Nos "Projektmodule" as habilidades práticas serão desenvolvidas de acordo com
o tema selecionado.
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No 4º semestre você escreve a dissertação de mestrado e visita um colóquio (30 créditos).

Abreviações
ABK
ASTA
CM
FB
FS
FSI
FU
GK
IR
K (z.B. K02)
LAI
LP
LV
LV-Nr.
S/ HS
SoSe
SWS
VV
wiMi
WiSe
WPV
ZEDAT

Ausbildungskommission (Comissão da Formação)
Allgemeiner Studierendenausschuss (Comité general de Estudantes)
Campus Management
Fachbereich (Faculdade)
Fachsemester (semestre)
Fachschaftsinitiative (Iniciativa do conselho estudantil)
Freie Universität
Grundkurs (curso básico)
Institutsrat (o conselho do instituto)
Raum 02 im Keller des LAI (sala 02 no do LAI)
Lateinamerika-Institut (Instituto de Estudos Latino-Americanos)
Leistungspunkte (credit points) (creditos)
Lehrveranstaltung (curso)
Lehrveranstaltungsnummer (número do curso)
Seminar/ Hauptseminar (seminário, seminário principal)
Sommersemester (semestre do verão, de abril até setembro)
Semesterwochenstunden (horas semanais)
Vorlesungsverzeichnis (catálogo de cursos)
wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (docentes na área cientifíca)
Wintersemester (Oktober bis März) (semestre do inverno, de outubro até março)
Wahlpflichtvorlesung (~ curso básico/ conferência)
Zentraleinrichtung Datenverarbeitung (Hochschulrechenzentrum) (Unidade Central de
Processamento de Dados - Centro Informático Universitário)
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ZEDAT
O ZEDAT (Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung) é o centro de computação da universidade. O
ZEDAT lhe dará uma carta com as etapas a seguir para ativar sua conta de estudante (com o nome de
usuário e senha) assim que você se inscrever na carreira. Com a conta de ZEDAT/conta FU, que é
distribuída no processo da inscrição, todxs xs alunxs têm a possibilidade de usar os serviços de ZEDAT
(inclusive PC-Pools, FU-Box para armazenamento de dados).
A Freie Universität oferece acesso à rede Wi-Fi, disponível para cada alunx (eduroam, informações de
instalação). Se você estiver fora da rede do campus da FU, o cliente VPN deverá ser configurado para
continuar a usar, por exemplo, o portal da biblioteca PRIMO.
Um endereço de e-mail é anexado à conta, através do qual ocorre toda a comunicação com a
administração da universidade e com xs professorxs (Webmail). Pode ser configurado um encaminhamento para um endereço privado (login, suporte e informações sobre todos os serviços de ZEDAT).
Com a sua “Mensa-Card”, você pode imprimir, digitalizar e copiar documentos. Além disso, você pode
usá-lo para comprar comida nas Mensen da FU. Infelizmente, o LAI não possui uma impressora/
copiadora para os alunos. Nas salas de informática e nas bibliotecas do campus principal, junto ao
“Rost- und Silberlaube”, nas cantinas ou nas salas de conferências, pode imprimir, digitalizar e copiar.

Campus Management
O Campus Management (CM) é o sistema central para a administração de avaliação e qualificações da
Freie Universität Berlin (Login mit ZEDAT-Account/ FU-Account, Support und weitere Informationen
zum CM). Todxs os alunxs se inscrevem com suas contas via Campus Management para os cursos.
O LAI oferece alguns cursos que têm um limite de vagas. Os cursos com um limite de vagas no
semestre de inverno de 2020/21 são, entre outros, os três seminários da “Interdisziplinäre
Lateinamerikaforschung” (I 33011, II 33012 ou III 33013). O conteúdo dos três cursos é idêntico, apenas
a hora e a data em que ocorrem variam. Você deve visitar apenas um dos três seminários. Até
30.10.2020 (12:00) você pode especificar sua preferência para um dos cursos em Campus Management.
O prazo geral de inscrição para os cursos, com um limite de vagas, em “Campus Management” no
semestre de inverno 2020/21 é de 01.10.20 das 24h até 20.11.20 às 24h. Uma vez encerrado o período
de inscrição, só é possível cancelar a inscrição para um curso através do "Studienbüro". O departamento de “Politik- und Sozialwissenschaften” criou uma página com todas as informações necessárias
sobre o Campus Management. Também recomendamos que você dê uma olhada no tutorial.
No final do semestre, a participação e as notas dos exames serão registradas pelx professorxs de
Campus Management. O Campus Management oferece uma visão geral personalizada dos cursos e
módulos reservados e concluídos, bem como dos pontos de crédito ganhos. Sempre é possível gerar
uma visão geral do desempenho atual (Transcript of Records).

Boas práticas científicas
O Instituto de Estudos Latino-Americanos compilou informações importantes para todxs xs alunxs na
seção Wichtige Dokumente/ Studien-, Prüfungs- und Zulassungsordnungen und gute wissenschaftliche Praxis.
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Blackboard e Webex
O Blackboard é a plataforma de suporte durante o semestre para xs professorxs e xs estudantes. Esta
plataforma facilita a comunicação e fornece um espaço para a troca de documentos. Você terá acesso
ao Blackboard com sua conta Zedat (login com a conta ZEDAT/ conta FU, suporte e mais informações
sobre o Blackboard). Se escreveu-se corretamente para cursos no Campus Management, terá
automáticamente acesso aos cursos e materiais correspondentes no Blackboard.
Webex é o programa que se utiliza na Freie Universität para videoconferências (meetings pequenos,
cursos online, e outros eventos etc.). Para o login utiliza a sua conta ZEDAT/conta FU ou mediante um
link que se envia anteriormente.

Engagement
Existem várias maneiras de se envolver e se comprometer com o LAI, estabelecer contato e representar
os interesses do corpo discente:
O conselho estudantil “Fachschaft” (FSI) é uma iniciativa dxs estudantes para discutir questões
políticas, sociais e cotidianas do instituto. Representa os interesses dxs estudantes na diretoria do
Instituto, oferece um espaço para a troca de idéias e preocupações dxs estudantes e é o contato em
caso de dúvidas ou problemas. Elxs também organizam eventos e festas no LAI. O conselho estudantil
consiste exclusivamente de estudantes e é organizado voluntariamente e horizontalmente (em caso de
interesse você pode contatá-los no seguinte endereço de e-mail laifschaft@gmail.com ou pelo
Facebook.
Os representantes do comitê estudantil (“Gremienvertreter*innen”) são eleitos regularmente e representam o grupo de estudantes na diretoria do instituto “Institutsrat”. Reuniões públicas do conselho
do instituto são anunciadas no site do LAI.
A “Ausbildungskommission” é um órgão com representantes de vários grupos. Elxs conduzem debates
e desenvolvem propostas para melhorar os aspetos de ensino e estudo dentro do instituto.
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Informações importantes / páginas importantes


Página oficial multilíngue do Instituto Latino-Americano



Página oficial multilíngue do programa de mestrado Estudos Latino-Americanos
Interdisciplinares com
o documentos / formulários importantes para download e FAQs
o uma seção com informações atuais
o contato
o Informações sobre o terceiro semestre
o Informações sobre a fase final
o uma troca de emprego e estágio



Regulamento de Estudo e de Exames do Programa de Mestrado



Catálogo de cursos do programa de mestrado no semestre de inverno 2020/21



Tutoriais sobre Campus Management, Blackboard, PRIMO (em "Orientierung im Studium")



Iniciativa estudantil (FSI) do Instituto Latino-Americano



Aconselhamento de estudantes (diversidade) com muitas dicas



Informações sobre estudos internacionais/ no exterior do LAI ou da Universidade



Portal da biblioteca PRIMO da Universidade Livre



Bibliotecas importantes para o LAI
o Biblioteca Universitária
o Biblioteca Filológica
o Instituto Ibero-Americano (IAI)
o Biblioteca Estadual de Berlim



Assistente Online (OSA) do programa de Mestrado



WiPra - Blog LAI "Praxis schafft Wissen"



Blog "Und nach dem Studium…?“ Perspectivas para estudantes do mestrado em Estudo
Latino-Americanos Interdisciplinares



O programa de mestrado no Facebook com importantes anúncios sobre os eventos (no LAI e
em Berlim) sobre a América Latina, recomendações e informações sobre o estudo e o
instituto



mailing-list InformationenLAIKoordination (subscrição voluntária; através desses e-mails são
enviadas informações sobre eventos na LAI e sobre a América Latina)



Gemeinsam verantwortlich handeln: Informationen und FAQ für Universitätsangehörige zum
Coronavirus (2019-nCoV)
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Calendário para os próximos dois anos do mestrado
01.10.2020
01.10.2020
29.10.2020
30.10.2020
02.11.2020

Início do semestre de inverno 2020/21
Começo do Prazo para inscrição de cursos no “Campus Management”
Evento introdutório
Prazo para marcar uma preferência para cursos com um limite de vagas no Campus
Management (12:00h)
Início das aulas 2020/21 (no “Vorlesungsverzeichnis” pode verificar quando é a
primeira sessão de cada curso)
Recepção e apresentações dos perfis
Prazo para inscrição e cancelamento de cursos no “Campus Management”
Prazo para entrega do formulário “Bescheinigung über Profilberatung” (1º Semestre)

03.11.2020
20.11.2020
Final de
novembro
03.12.2020
“Mentoringveranstaltung” sobre 3º semestre
19.12.2020 – Feriados de Natal (“Weihnachtsferien”, a universidade está fechada)
02.01.2021
28.01.2021
Prazo para inscrição em uma estadia na América Latina no âmbito do
“Direktaustausch” (3º semestre)
26.02.2021
Prazo de registro “Rückmeldefrist” para o semestre de verão 2020
27.02.2021
Último día de clases del semestre de invierno 2020
01.03.2021 – Férias de inverno
11.04.2021
12.04.2021
Início do semestre de verão 2021
12.04.2021
Início das aulas 2021
04.05.2021
“Betreuungstag” para todxs dxs estudantes do 4º semestre (alunos do 2º semestre
podem participar voluntariamente)
SoSe 2021
Tomada de decisão (opções no 3º semestre) (tenha em mente os prazos de inscrição e
opções de financiamento)
Junho tba
Evento consultivo „Ab ins 3. Fachsemester“
Junho tbc
Festa de verão da FSI
Julho 2021 tbc Evento de consultoria sobre perspetivas de emprego
17.07.2021
Último dia de aulas para o semestre de verão 2020
18.07.2021 – Janela de mobilidade para as atividades do 3º. semestre
Abril 2022
31.10.2022
Prazo para a entrega do “Beratungsprotokoll 3. Semester”
SoSe 2022
Colóquios
Mai 2022 tba Evento de aconselhamento para os alunos do 4º semestre com informação sobre a
dissertação de mestrado
31.05.2022
Prazo para apresentação do formulário “Betreuungsvereinbarung zur Masterarbeit””
SoSe 2022
Registro da dissertação de mestrado (levar em consideração as datas para a inscrição; a
partir da inscrição, há um período de seis meses para a redação da tese; a celebração
interna para os graduados é realizada anualmente no mês de dezembro)
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Com quem devo entrar em contato se tiver dúvidas sobre ...?
























Sobre o processo de inscrição, reinscrição, estudos a tempo parcial (Teilzeitstudium), semestre
de férias (Urlaubssemester), ex-matrícula, etc. → ao Info-Service / Studierenden-Service-Center
da Freie Universität Berlin.
Se eu precisar de um guia sobre meu estudo e carreira → para a equipe de coordenação.
Se eu precisar de orientação sobre um tema específico sobre o meu estudo → a coordenação
do mestrado e / ou dxs professorxs.
Sobre os requisitos para obter uma qualificação de participação ativa e regular e sobre avaliação
nos cursos → para xs professorxs correspondentes.
Sobre o desempenho e as qualificações que devo concluir em cada módulo para receber os
créditos → à equipe de coordenação / coordenação do mestrado (consulte também o “Studienund Prüfungsordnung” da carreira e também os avisos no site e no “Vorlesungsverzeichnis” ).
Sobre o desenho da meu horário → para a equipe de coordenação.
Sobre Campus Management (em geral) → para a equipe de coordenação.
Si tiver problemas técnicos no Campus Management → ao Support.
Se eu quiser me inscrever ou cancelar um curso no Campus Management após o prazo de
inscrição → preencha o formulário “nachträgliche An- / Abmeldung”, deixa x professorx assinar
e depois entregue-o ao Studienbüro do departamento de ciências políticas e sociais.
Se eu tiver perguntas sobre validações / reconhecimentos → à coordenação do mestrado e, em
casos especiais, ao representante do “Prüfungsausschuss” do LAI, antes de participar de um
curso
Sobre o processo de registro da minha tese de mestrado → para o pessoal do Prüfungsbüro do
departamento de ciências políticas e sociais
Se eu tiver sugestões ou conselhos sobre a carreira e o ensino na LAI → a coordenação do
mestrado e / ou a “Ausbildungskommission” e / ou x decanx do mestrado
Se eu quiser me envolver mais com a LAI → a "Fachschaft”, a "Ausbildungskommission" ou
com xs representantes dxs alunxs da "Institutsrat"
Se eu quiser me informar sobre um semestre no exterior e sobre os programas / acordos de
intercâmbio → para a equipe de internacionalização da LAI e / ou para a “Abteilung für
Internationales” da FU
Se estou interessadx em questões de igualdade, discriminação e equidade de gênero → as
“Frauenbeauftragte” do LAI
Se eu precisar de conselhos gerais sobre carreira, aconselhamento psicológico, conselhos para
escrever textos, conselhos para xs estudantes (sobre moradia, financiamento, trabalho,
responsabilidades familiares ou médicas, etc. → para o "Studienberatung” da Freie Universität
ou para StudierendenWerk Berlin
Se estou procurando um emprego a tempo parcial ou de estudante na Freie Universität ou na
área de estudos latino-americanos → visite a página “Stellenanzeiger” da Freie Universität
Berlin ou a “Praktikumsbörse” da LAI
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Pessoas de contato
A equipe de coordenação
Responsável por: aconselhamento multilíngue para xs estudantes em atividades como: panejamento e
organização de estudos, preparação do horário das aulas, assuntos estudantis, estudo e financiamento
em Berlim, diversidade, etc. A equipe de coordenação é o contato principal dxs estudantes do LAI.
Katarina Medić/ Ariane Merx/ Maciej Plaza/ Monica Ruge
[LAI 205]
Tel.: 030 838-59173
E-Mail: ma@lai.fu-berlin.de
Horário de consulta WiSe 2020/21: às quintas-feiras 12-14h e às sextas-feiras 10-12h (Webex)
Coordenação

Responsável por: Coordenação e assessoria do programa de estudos
PD Dr. Martha Zapata Galindo
Karina Kriegesmann
[LAI 203]
[LAI 206]
Tel.: 030 838-55109
Tel.: 030 838-61021
E-Mail: martha.zapata.galindo@fu-berlin.de E-Mail: karina.kriegesmann@fu-berlin.de
Horário de consulta: Às segundas-feiras 16-18h Horário de consulta: às quartas-feiras 14-16
(Webex)
(Webex)
Studienbüro am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften
Responsável por: entre outros, a inscrição, cancelamento e re-inscrição de cursos na Campus
Management.
Sylvia Stähr, Alexander Teinz
[Ihnestraße 21, 308/309]
E-Mail: studienbuero@polsoz.fu-berlin.de
Prüfungsbüro am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften
Responsável por: entre outras, matérias sobre o exame, validações (após a aprovação do
representante do módulo correspondente), registro da dissertação de mestrado, matérias na
elaboração do título acadêmico, registros de notas / Transcrição de registros.
Christiane Meiser
[Ihnestraße 21, 303]
E-Mail: christiane.meiser@fu-berlin.de
Studierenden-Service-Center (SSC)/ Info-Service Studium der Freien Universität
Responsável por: entre outras, informações gerais sobre o estudo, aconselhamento geral, aconselhamento psicológico, aconselhamento para estudantes internacionais, administração de assuntos
estudantis, matrícula, reinscrição, estudos a tempo parcial, licenças semestrais, ex-inscrição, etc.
Iltisstr. 4
Tel.: 030 838-70000
E-Mail: info-service@fu-berlin.de
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