Coordenação Científica: Carlos Gaspar e Tiago Fernandes
1) Apresentação do tema
O sistema internacional entrou numa fase de transição, a evolução europeia confirmou um
estado do declínio e a crise nacional portuguesa ainda não encontrou uma estratégia de
saída. Nesse quadro de mudanças e de incertezas, configuram-se diversos futuros
possíveis da União Europeia. Este curso analisa três aspetos fundamentais da evolução da
Europa desde a grande recessão – economia, relações entre Estados e democracia – e
procura também construir e debater cenários alternativos de evolução da EU para os
próximos dez anos, avaliar que consequências trariam para Portugal e debater que opções
de política interna e externa se deve atribuir prioridade por forma a alcançar uma maior
relevância internacional.

2) Metodologia
O curso tem a duração de três dias, entre 21 e 23 de Setembro, e é composto por
seminários que incluem a apresentação de papers com trabalhos originais e comentados
por especialista da área. A última sessão será de apresentação e debate do relatório
Cenários Europeus.
A inscrição no curso está aberta à participação de todos os interessados, sendo que
estudantes de Relações Internacionais, Ciência Política, Estudos Europeus e História terão
prioridade.
Os estudantes dos 1º e 2º ciclos dos cursos em Ciência Política e em Relações
Internacionais, ao abrigo dos protocolos com a Universidade Lusíada de Lisboa e a FCSHUNL receberão 3 ECTS pela frequência do Curso e pela realização de um relatório para
avaliação e terão também a possibilidade de se candidatar a bolsas de estudo parciais para
o Curso. Os estudantes de Relações Internacionais da Universidade de Coimbra terão ECTS
acreditados no Suplemento ao Diploma pela frequência deste Curso de Verão.

3) Programa - Ver anexo

4) Indicações Logísticas
a) Local
Solar de Santa Maria – Museu Municipal, Óbidos.
b) Alojamento - Os participantes cuja inscrição inclua alojamento, ficarão instalados em
unidade hoteleira em Óbidos.
c) Refeições

Todos os participantes inscritos terão direito a almoço após as sessões de trabalho da
manhã, bem como a coffee breaks.
d) Línguas de trabalho
Português e inglês.
e) Avaliação
Os alunos que pretendam a atribuição de 3 ECTS, ao abrigo dos Protocolos com as
Universidades, deverão realizar um relatório do Curso, que não deverá exceder as 7.000
palavras, para ser entregue até 30 de Outubro de 2017.

5) Inscrições
Estão previstas quatro modalidades de inscrições:
Geral – 155 Euros (Inclui alojamento; almoço e documentação. Número limitado às vagas
existentes)
Estudantes – 130 Euros (Inclui alojamento; almoço e documentação. Número limitado às
vagas existentes)
Parcial – 105 Euros (Inclui almoço e documentação)
Diário – 35 Euros (Inclui almoço e documentação)
O pagamento será realizado em duas fases: 50 % no acto de inscrição e o restante no
primeiro dia do curso. Poderá ser efectuado em cheque ou dinheiro.

Bolsas para a participação
As bolsas atribuídas destinam-se a cobrir 50% dos custos de inscrição (na modalidade de
inscrição com alojamento).

INSCRIÇÕES ATÉ 10 DE SETEMBRO.
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