
  
Estudos Ibero-americanos. Contato – Teoria e métodos  

  

O programa de Mestrado lida com uma constante fundamental do mundo Ibero- 

Românico, a saber, o contato entre diferentes fronteiras étnicas, políticas e religiosas 

como embrião de mudanças socioculturais e linguísticas, abordando desde a relação 

entre cristãos, muçulmanos e judeus na Península Ibérica na Idade Média, passando 

pela mestiçagem dos povos e culturas na América Latina e chegando até aos 

processos de troca e de negociação que levam ao atual processo de globalização.  

O programa oferece uma perspectiva integral de estudos latino-americanos e leva 

em conta tanto a América espanhola como o Brasil e o entrelaçamento entre ambos. 

A América Latina é encarada como uma construção global em uma perspectiva de 

mudança histórica, cuja expressão se entende através do contato entre as Américas 

com o mundo, e, em particular com as potências coloniais europeias.  

► Informações legais e a respeito da estrutura organizativa podem ser encontradas 

na parte específica do Regulamento de exames (Prüfungsordnung).  

►Informações detalhadas sobre a estrutura dos estudos podem ser encontradas no 

Manual de Módulos (Modulhandbuch).  

►As principais informações sobre admissão e matrícula estão expostas 

resumidamente no respectivo folheto de informações (Merkblatt). Todos 

os regulamentos a respeito deste tema, em sua forma juridicamente 

relevante, estão contidos nas normas de admissão (Zulassungssatzung).  

  

Informação importante: Para esse curso não há que se apresentar conhecimentos 

prévios de práticas da língua portuguesa. Entretanto, os candidatos que porventura 

não possuam pelo menos o nível de competência A2 deverão obrigatoriamente 

tomar parte no curso preparatório intensivo, na Universidade de Heidelberg.   

Informações mais detalhadas (nähere Informationen)  

  
Apresentação de documentos: favor enviar os documentos necessários para a 

comprovação dos requisitos de admissão para a Secretaria do Instituto de Línguas 

Românicas (Geschäftszimmer des Romanischen Seminars ). O mesmo é válido para 

a admissão em disciplinas secundárias.  

  

  
ESTRUTURA DOS ESTUDOS (DOCUMENTO EM ESPANHOL)  

  

Serviço de orientação sobre os estudos: Dr. Fernando Nina  
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