
 
Chamada para Aplicações 
LACalytics, o programa mais novo de IFAIR, produz analyses detalhadas de temas 
atuais da política latino-americana, da economia e da vida social, bem como das rela-
ções UE-ALC que afetam a juventude na América Latina. Sob os auspícios do Senhor 
Lamlé, Representante Regional para a America Latina e o Caribe do Ministerio de Re-
lações Exteriores da Republica Federal da Alemanha, o programa facilita a cooperação 
sustentável entre os dois continentes.  !
Em virtude da nossa perspetiva jovem e dos equipes interregionais de autores, LACaly-
tics oferece artigos que vão muito além das informações de outros expertas nas áreas 
de ciência, mídia e diplomacia. A sua voz conta! Nossa perspetiva jovem sobre estas 
questões será apresentada em diversos sites online. Além disso, os melhores autores 
serão apresentados em uma publicação impressa com decisores politicos de alto nível. 
Nós iremos fornecer uma série de bolsas para o atendimento da conferência final com 
base na necessidade financeira e mérito. !
Sobre o Programa 
O programa LACalytics será executado entre fevereiro e outubro de 2016. Em feverei-
ro, você vai ser combinado com um co-autor com base em interesses e experiência. 
Uma vez que vocês começam a conhecer-se, vocês terão oito semanas para encontrar 
uma questão política comum e escrever o seu artigo. Após a finalização, a equipe LA-
Calytics irá editar e publicar os artigos nas plataformas parceiras selecionadas. Em 
outubro de 2016, os melhores autores serão convidados a participar de uma conferên-
cia para apresentar a publicação final e informar as partes interessadas sobre os resul-
tados.  !
Sobre os artigos 
Esperamos uma grande variedade de autores e interesses. Assim, os artigos vão cobrir 
questões variadas de todas as disciplinas. Eles devem ter cerca de 1500 palavras e ser 
escrito em prosa jornalística. Nós estamos oferecendo-lhe a seguir dois caminhos dis-
tintos: !
A. Você e seu co-autor focam em um tópico em nível macro. Em seu artigo vocês 

identificam atores relevantes e analisam o problema em questão. Como este ca-
minho dedica-se a temas mais abrangentes, é suficiente fornecer uma análise 
holística do problema na mão. Isso significa que você não é obrigado a desenvolver 
uma solução para o problema ou uma recomendação política. A analise deve, no 
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A Young Initiative on Foreign Affairs and International Relations (IFAIR) organiza LACaly-
tics, um programa para o qual jovens expertos da America Latina e da União Europeia 
escrevem 20 artigos em times biregionais. Os artigos vão ser publicados em vários sites 
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autores deles para participar duma conferencia final em Outubro 2016 onde os resulta-
dos serão discutidos com decisores políticos.  
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entanto, ser suficiente para fornecer amplias informações relevantes para discutir o 
assunto em nossa conferência final. 

 Exemplo: Como as experiências do processo de integração da União   
 Europeia podem ser aproveitadas para diminuírem as barreiras para a integra- 
 ção regional na America Latina?  !
B. Você e seu co-autor escolhem um estudo de caso de micro-nível, como um proble-

ma específico de sua região ou outro problema menor que vocês acham interes-
sante. Seu artigo não só irá analisar as dimensões do problema, mas deve desen-
volver idéias para a solução do problema ou fornecer concretas recomendações 
políticas. !

 Exemplo: Quais lições foram aprendidas com a copa do mundo no Brasil em  
 2014 e  como poderiam elas ajudar a população local no Rio de Janeiro duran- 
 te os jogos olímpicos em 2016?  !!!
Tópicos e subcategorias para os artigos selecionados são:  !
Política: 
• Conflito 
• Desafios de governança regional e cooperação internacional 
• Movimentos políticos 
• Democracia, corrupção e estado de direito !
Economia: 
• Comércio interregional e acordos de comércio livre 
• Integração econômica 
• Crescimento sustentável e cooperação para o desenvolvimento !
Meio Ambiente: 
• Mudança climática 
• Cooperação para a governança ambiental 
• Energias renováveis e eficiência energética 
• Estratégias de conservação baseados no mercado !
Sociedade civil: 
• Desemprego juvenil 
• Educação 
• Movimentos da sociedade civil e transformação social 
• Esportes como um catalisador para a mudança social !!!!
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Se você deseja aplicar você deve: 
• Ser um estudante ou jovem profissional da América Latina e do Caribe ou da União 

Europeia; 
• ser capaz de mostrar um histórico de interesse em questões latino-americanos e eu-

ropeus; 
• ser capaz de demonstrar habilidades de escrever textos acadêmicos ou jornalísticos 

em Inglês, Espanhol, Português ou Alemão; 
• estar disposto a participar de nossa conferência final, a ter lugar em uma cidade eu-

ropéia em outubro 2016. !!
Como posso me candidatar? 
Preencha o Formulario de Inscricao° e enviá-lo. Além disso, envie-nos o seu CV e uma 
amostra de escrita* para theresa.lieb@ifair.eu o mais tardar em 15 de janeiro de 2016. !
° Endereço do formulario: goo.gl/forms/t1bbbR9MNR 
* Uma amostra de escrita de não mais do que 2000 palavras pode ser um trabalho uni-

versitário ou outro trabalho escrito de suas atividades passadas em Inglês, Espanhol, 
Português ou Alemão. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Um programa sob direção de conteúdo por IFAIR 
e.V. e com o apoio do Ministerio de Relações 
Exteriores da Republica Federal da Alemanha. 
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