Curso Avançado de Estudos Europeus

Edital
Abertura de Candidaturas – I Edição (2020)

1.

Nº total de vagas: 35

2. Destinatários e Objetivos: Estudantes dos vários ciclos do Ensino
Superior, nomeadamente das áreas das Relações Internacionais, Ciência
Política, História, Sociologia, Economia e Comunicação; Elementos das Forças
Armadas e das Forças e Serviços de Segurança; Quadros da Administração
Pública e Quadros técnicos de instituições e de empresas vocacionadas para
as relações com a União Europeia. O Curso Avançado de Estudos Europeus
(CAEE) tem como objetivos: (i) formar os participantes no domínio da
arquitetura institucional da União Europeia; (ii) promover a compreensão, de
forma aprofundada, dos processos de decisão internos da UE, nomeadamente
no âmbito da Política Externa e de Segurança Comum (PESC) e da Política
Comum de Segurança e Defesa (PCSD); (iii) analisar os desafios de Segurança
enfrentados pela UE na relação com outros espaços geográficos e atores.

3.

Preenchimento de vagas:
São atribuídas quatro vagas institucionais (IUM e IEP/UCP), sendo as
restantes preenchidas de acordo com a ordem de inscrição no Curso e quando
satisfeitas todas as condições definidas para o processo de candidatura.

4. Direção do Curso
A Direção do Curso é constituída por Marco Cruz (IUM), Sónia Ribeiro e João
Vacas (IEP/UCP), a quem compete a coordenação de todas as atividades do
Curso.

5. Corpo docente
O corpo docente é composto por Professores do Instituto Universitário Militar e da
Universidade Católica Portuguesa. São ainda convidados especialistas externos em
virtude do seu conhecimento e experiência em determinadas matérias do Curso.

6. Local de Realização e Horário
(a) A I edição do Curso Avançado de Estudos Europeus terá lugar entre
os dias 16 e 27 de novembro, nas instalações do Instituto Universitário
Militar (Rua de Pedrouços s/n), 1449-027 Algés – LISBOA).
(b) O Curso realiza-se de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as
17h00.
(c) Durante o Curso estão previstas visitas as instituições europeias, com sede
em Portugal, e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (Palácio das Necessidades
Lisboa).

7. Processo de Candidatura
7.1. Apresentação de candidaturas:
Todas as candidaturas deverão ser enviadas para o correio eletrónico:
caee@ium.pt

7.2. Prazos
O concurso para a I edição do Curso Avançado de Estudos Europeus está
aberto até ao dia 9 de novembro de 2020.
7.3. Documentos necessários
Todos os candidatos devem, no ato de matrícula, apresentar o cartão de
cidadão ou passaporte.
8. Propinas
8.1. O valor da Propina para a I edição do Curso Avançado de Estudos
Europeus é de 120 € (cento e vinte euros).
8.2. A Propina é paga no ato da inscrição.
8.3. Está incluído neste valor a emissão de certificado e as despesas
administrativas do curso (exceto alimentação).
9. Condições de Aprovação
9.1. São considerados aprovados no Curso os alunos que frequentem,
no mínimo, 90 % da totalidade dos Tempos Escolares.
9.2. Aos alunos aprovados, ser-lhes-á atribuído certificado e 3 ECTS.

