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1) Apresentação do tema
O mito da ordem multilateral está a desfazer-se para dar lugar a uma configuração diplomática
em que os Estados Unidos, a Rússia e a China ocupam o centro do sistema internacional – só a
Europa Ocidental quer defender os valores do internacionalismo liberal. O mito da
irreversibilidade das democracias liberais está a ser posto em causa pelo regresso dos
nacionalismos e do culto do poder – as democracias europeias não são imunes à deriva
autoritária. A impossibilidade de regressar ao passado é a única certeza no tempo das transições
na política interna dos Estados, nas relações entre os Estados e no sistema de Estados.
2) Metodologia
O curso tem a duração de três dias, entre 13 e 15 de setembro, e é composto por seminários que
incluem a apresentação de papers com trabalhos originais e comentados. No último dia
decorrerá uma mesa redonda sobre a excepção portuguesa à emergência dos populismos.
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 FCSH-NOVA receberão 3 ECTS
pela frequência do Curso e pela realização de um relatório para avaliação. 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
Museu Municipal, Óbidos.
b) Alojamento - Os participantes cuja inscrição inclua alojamento, ficarão instalados no Hotel
Louro, 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 2018.
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 ABERTAS.
Organização:
Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa
Câmara Municipal de Óbidos
Informações e Secretariado:
IPRI-NOVA | Rua de D. Estefânia 195, 5º Dto., 1000-155 Lisboa |Tel.:: +351213141176 | E-Mail:
ipri@ipri.pt | Website: www.ipri.pt

