
Apresentação DiploTalks

Sobre o Projeto

A associação estudantil Aliança Franco Latino Americana (AFLA), criada em fevereiro de 
2014, tem como objetivo principal a organização de projetos culturais relacionados com a 
cooperação entre a Europa e a América Latina assim como facilitar a integração acadêmica 
e social de estudantes ao seu novo entorno. No que diz respeito à sua composição, a AFLA é 
formada principalmente por mestrandos de diferentes nacionalidades, estudantes do Instituto 
de Altos Estudos da América Latina (IHEAL) da Universidade Sorbonne Nouvelle. 

A associação também busca promover práticas colaborativas e inclusivas através do 
empoderamento e liderança dos estudantes. É interessante ressaltar que, entre as principais 
aspirações da associação, figuram a promoção do continente latino-americano e a criação de 
um espaço de intercâmbio cultural e acadêmico. 

Nesse sentido, AFLA desenvolveu a ideia de um projeto chamado DiploTalks, que consiste em 
uma colaboração entre Embaixadas (e/ou Consulados) de países latino-americanos a fim 
de organizar encontros e discussões entre diplomatas e estudantes interessados pela esfera 
das relações internacionais, em especial pela América Latina. A ideia é de organizar uma 
conferência com a participação de membros da embaixada com o objetivo de compartilhar 
com os estudantes informações sobre o funcionamento, atividades e funções diplomáticas da 
embaixada no contexto francês. Em sequência, seria organizada uma sessão de perguntas. O 
debate seria animado pelos membros da associação. 

Cabe destacar que a implementação de um evento como este permitiria aos participantes a 
expansão de seus conhecimentos, além de despertar e reforçar a curiosidade pelo trabalho 
diplomático. Somado a isso, como o evento proporcionaria um verdadeiro encontro com 
profissionais da área das relações internacionais, seria uma grande oportunidade para que os 
estudantes pudessem, por eles mesmos, estabelecer e/ou enriquecer suas redes de contatos. 

Objetivos: 

• Estabelecer contato entre as embaixadas e os estudantes;

• Oferecer conhecimento sobre as funções e os objetivos das missões diplomáticas do país;

• Criar um espaço de intercâmbio cultural através a discussão de temáticas  
latino-americanas;

• Proporcionar oportunidades de contato para a inserção profissional aos estudantes 
interessados em trabalhar na área diplomática.



Organização

A organização de um evento como este demanda a participação de alguns membros da 
embaixada. Estes realizariam uma conferência sobre as missões diplomáticas da embaixada 
e/ou do consulado, divisão de equipes, funções e objetivos, bem como sobre outros temas de 
importância que desejariam abordar sobre as relações internacionais, da América Latina ou  
do país. 

Por outro lado, nossa associação estudantil se coloca à disposição da Embaixada para 
organizar toda a logística requerida de modo à alcançar a participação dos estudantes, 
colocando à disposição os membros da associação para o preparo da comunicação, convite e 
seleção dos estudantes que participariam do evento. 

Agenda 

Subsídios para a elaboração de uma agenda.

• Duração do evento: 1h30

• Apresentação (15min)

• Introdução da Embaixada e apresentação dos membros do corpo diplomático

• Introdução e apresentação da Associação AFLA

• Apresentação do Projeto DiploTalks (15min)

• Introdução

• Objetivos específicos

• Intervenção da Embaixada (40min)

• Perguntas/Debate (20)

• Encerramento/Agradecimentos (10min)

• Cocktail de confraternização


