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CARO(A) ALUNO(A), 
 

 
 

Seja bem-vindo(a)!  

Iniciando a sua trajetória acadêmica, é necessário que você compreenda a organização 

do seu curso, sua relação com o polo de apoio presencial, assim como os espaços virtuais 

pelos quais seu estudo e seus compromissos acadêmicos serão cumpridos.  

Assim, apresentamos neste Guia de Percurso o funcionamento do curso e suas 

especificidades. Pela leitura atenta, esperamos que você obtenha dicas importantes para um 

processo acadêmico de qualidade. 

  

 

A coordenação. 
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1. APRESENTAÇÃO DO CURSO 
 

O Curso de Relações Internacionais - Bacharelado, na modalidade EaD, é ofertado de 

forma 100% On-line.  

Na oferta 100% On-line, você acessa às teleaulas gravadas e demais conteúdos 

multimidiáticos e materiais didáticos no AVA, nos horários e locais mais convenientes para você. 

Nessa oferta, você irá ao polo de apoio presencial para realizar a prova presencial. Você terá 

apoio dos tutores a distância e dos docentes das disciplinas e as interações serão efetivadas pelo 

sistema de mensagem, Sala do Tutor e no fórum da disciplina.  

É importante, neste momento, esclarecer que a modalidade EaD que oferecemos cumpre 

integralmente a legislação nacional vigente, que propõe a integralização da carga horária 

obrigatória por meio do uso da tecnologia para a realização de mediações didático-pedagógicas, 

e de atividades presenciais obrigatórias. 

 

Objetivo do Curso 
 

O Curso de Relações Internacionais - Bacharelado tem como objetivo formar profissional 

multidisciplinar e multiprofissional na área de Relações Internacionais, com perfil crítico, 

propositivo e analítico, capacitado em ações de liderança e pensamento estratégico, que atue 

nas mais diversas arenas do setor público e privado, como agente das Relações Internacionais 

do país.  

 

 

Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos do Curso de Relações Internacionais - Bacharelado são:  

• Formar profissionais capacitados para negociação e planejamento estratégico;  

• Formar profissionais capacitados para pensar criticamente a atuação 

internacional do Brasil no âmbito público e privado;  

• Capacitar o aluno a desenvolver habilidades críticas e cognitivas sobre sujeitos 

da ação internacional no Brasil e no mundo, no setor privado e público;  

• Capacitar o aluno a apresentar um olhar diferenciado sobre o Brasil e a 

sociedade civil brasileira em escala global. 

 

 

Atuação Profissional 
 

Ao obter o grau de Bacharel em Relações Internacionais, você poderá atuar com 

assessoria, consultoria, planejamento estratégico, negociação e capacitação, em áreas como: 

carreira diplomática; paradiplomacia; organizações internacionais governamentais; setor 

diplomático e civil; sociedade civil; setor político; setor privado. Poderá atuar em cooperação 

técnica internacional, elaboração de acordos e projetos internacionais, análise e prospecção de 

cenários, planejamento estratégico e análise de conjunturas, prestação de serviços de 
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consultoria, atuação em setores diversos como mídia, em suas múltiplas inserções 

contemporâneas (virtual, escrita, visual, dentre outras). 

 

 

Perfil do Egresso 
 

O curso, por meio do modelo acadêmico, busca que o egresso seja um profissional que, 

de acordo com as determinações legais, apresente valores, competências e habilidades para: 

• acompanhar a evolução científica e tecnológica da sua área de atuação, 

mantendo adequado padrão de ética e responsabilidade profissional, conduta 

moral e respeito ao ser humano; 

• atuar de forma articulada e crítica diante de seus contextos, partindo de uma 

base de conhecimento, que fortaleça sua capacidade de interação e 

compreensão do meio social, visando a sua transformação; 

• ser capaz de analisar e propor políticas em nível micro e macro, tendo como 

base um conjunto de habilidades e competências específicas. 

 

 

Matriz Curricular  
 

O desenvolvimento do Curso envolve um total de 7 semestres. E, ao concluir o curso, o 

aluno receberá a certificação de Bacharel em Relações Internacionais. 

 

SEMESTRE DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 

1º Empreendedorismo 80 

1º História das Relações Internacionais 80 

1º Metodologia Científica 80 

1º Responsabilidade Social e Ambiental 80 

1º Sociedade Brasileira e Cidadania 80 

2º Fundamentos da Antropologia 80 

2º Geografia Política 80 

2º Introdução ao Estudo do Direito 80 

2º Métodos Quantitativos 80 

2º Negócios Internacionais 80 

3º Ciência Política Contemporânea 80 

3º Economia Brasileira 80 

3º Inglês Instrumental para Comércio Exterior 80 

3º Relações Internacionais Contemporâneas - Europa 80 

4º Comércio Internacional 80 

4º Direito Internacional 80 

4º Direitos Humanos 80 

4º Economia Internacional 80 

4º Organizações Internacionais 80 

4º Política Externa 80 

5º Economia Política Internacional 80 
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5º Finanças Internacionais 80 

5º Negociação e Gestão de Conflitos 80 

5º Política Externa Brasileira 80 

5º Relações Internacionais Contemporâneas - América 80 

6º Integração Regional e Blocos Econômicos 80 

6º Optativa* 80 

6º Relações Internacionais Contemporâneas – Ásia, Oriente Médio e África 80 

6º Trabalho de Conclusão de Curso I 80 

7º Política de Defesa e Estudos Estratégicos 80 

7º Segurança Internacional 80 

7º Teoria das Relações Internacionais 80 

7º Trabalho de Conclusão de Curso II 80 

*disciplina optativa 

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGA HORÁRIA 

Atividades Acadêmicas Curriculares 2.640 h 

Atividades Complementares 80 h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2.720 h 

 

Ementas 
 

1º Semestre 
Empreendedorismo 
Os desafios do empreendedor. Panorama do empreendedorismo. Oportunidades 
empreendedoras. Plano de negócios. 
 
História das Relações Internacionais 
Fundamentos teóricos das relações internacionais. Relações entre os Estados e os povos e entre 
os indivíduos. Contexto internacional e relações internacionais brasileiras no século XIX e XX. 
 
Metodologia Científica 
Pesquisa e produção do conhecimento científico. Estrutura, organização e apresentação de 
trabalhos acadêmicos. Tipos de produção científica. Projeto de pesquisa: elementos normativos. 
 
Responsabilidade Social e Ambiental 
Crises Ambiental e Social e o Desenvolvimento Sustentável. Contradições do Desenvolvimento 
Sustentável e a Abordagem Ecológica e Social. Políticas Socioambientais e a Gestão Corporativa. 
Alternativas Socioambientais 
 
Sociedade Brasileira e Cidadania 
Ética e Política. Cidadania e Direitos Humanos. Dilemas éticos da sociedade brasileira. 
Pluralidade e diversidade no Século XXI. 
 

2º Semestre 

Fundamentos da Antropologia 
Fundamentos da antropologia: antropologia como ciência. Conceitos básicos: etnocentrismo, 
relativismo, aculturação, endoculturação, exótico e familiar. Identidade, diferença e diversidade 
sociocultural. A cultura indígena no Brasil: aspectos da cultura Kaingang e Guarani, educação 
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indígena. Afrodescendentes no Brasil: história, movimentos sociais. Cidadania e políticas de 
ação afirmativa. 

 

Geografia Política 
Teorias políticas do território, soberania e sociedade. Geografia Política dos clássicos e ordens 
mundiais. Região, território e fronteiras: definições e estudos de caso. Geopolítica, recursos 
naturais e soberania. Imperialismo e conflitos étnicoreligiosos. Geopolítica dos Estados Unidos 
e suas implicações. As faces da Geopolítica Latino-americana e brasileira. Geopolítica global e 
seus atores emergentes. 

 
Introdução ao Estudo do Direito 
Direito, justiça, ciência, sociedade e fontes do direito. Teoria da norma jurídica e teoria do 
ordenamento jurídico. Fundamentos filosóficos e sociológicos do direito e hermenêutica 
jurídica. Teoria geral do estado. 

 

Métodos Quantitativos 

Introdução à teoria da medida. Tipos de variáveis. Delineamentos de pesquisa quantitativa. 
Amostragem. Estatística descritiva. Distribuição Normal. Estatística inferencial. Testes de 
hipóteses paramétricos e não-paramétricos. 

 

Negócios Internacionais 
Estrutura do Comércio Exterior brasileiro: instituições intervenientes. Mercado internacional: 
regras, marketing e política comercial. Internacionalização da empresa e do produto. Principais 
operações comerciais, formas contratuais. Administração de exportações. Administração de 
importações. Práticas cambiais e principais modalidades de pagamentos internacionais. 
Operações de câmbio e pagamentos internacionais. Conceitos e práticas de transportes 
internacionais. Contratação de seguros no comércio exterior. 
 

3º Semestre 

Ciência Política Contemporânea 
Teorias democráticas contemporâneas. Neomarxismo. Neoliberalismo, liberalismo agonístico e 
liberalismo igualitário. Neoinstitucionalismo e teoria crítica da democracia. 
 
Economia Brasileira 
Desenvolvimento brasileiro a partir de 1930. Estudo dos aspectos característicos e históricos da 
evolução da economia brasileira. Modernidade no Brasil. O Estado na Economia. Balanço de 
Pagamentos. Sistema Financeiro Nacional. Setores públicos e privados: sua participação na 
economia nacional. Dívida externa. Inflação. Renda Nacional. Tendências da economia mundial. 
Abertura e competitividade. Modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. Planos de 
governo da última década. 

 
Inglês Instrumental para Comércio Exterior 
Interpretação de textos específicos e comunicações da área do comércio internacional. Leitura 
extensiva e noções das estruturas gramaticais.  Desenvolvimento oral e escrito da língua inglesa. 

 
Relações Internacionais Contemporâneas - Europa 
Queda do Muro ao Tratado de Maastricht. De Maastricht a Lisboa. A Crise da Zona do Euro. 
Relações internacionais do Brasil no seu eixo vertical: a Cooperação Norte-Sul. A União Europeia 
e as Parcerias Bilaterais na Europa Ocidental. 
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4º Semestre 
Comércio Internacional 
Teoria e políticas de comércio exterior. Globalização e integração econômica. Integração latino-
americana e MERCOSUL. Técnicas e procedimentos em comércio exterior. Mercado de câmbio. 
Balanço de pagamentos. Financiamento das exportações e importações. Tendências em 
mercado internacional, análise organizacional para atividades de comercio exterior, acordos 
internacionais, política cambial e canais de distribuição. Processo de exportação e importação, 
regulamentação básica, classificação fiscal das mercadorias. Fatores multiculturais e estratégias 
em negociação internacional. 
 
Direito Internacional 
A sociedade internacional. Definição de Direito Internacional Público. Relações entre o direito 
internacional e o direito interno. Fundamento do direito internacional. Evolução histórica do 
direito internacional. Universalidade das normas internacionais. Fontes do Direito Internacional 
Público: costume. Princípios gerais do direito. Analogia. Eqüidade. Fontes do Direito 
Internacional Público: tratados. Fontes do direito internacional: atos unilaterais. Resoluções das 
organizações intermediárias. Codificação do direito internacional. Pessoas internacionais. 
 
Direitos Humanos 
Introdução ao Estudo dos Direitos Humanos. Aspectos sócio-Jurídicos dos Direitos Humanos. 
Proteção internacional dos direitos humanos no âmbito nacional, regional e universal. Direito 
dos Refugiados e Direito Humanitário. Novos Temas e Novos Atores. 
 
Economia Internacional 
Aspectos teóricos-históricos. Sistema de comércio: antecedentes históricos, sistema de Bretton 
Woods, GATT/OMC, BIRD, FMI, desequilíbrios da economia internacional. Blocos econômicos e 
acordos internacionais. Vantagem absoluta e teoria da vantagem comparativa. Benefícios 
provenientes do comércio. Funções de produção em comércio internacional: diagrama-caixa. 
Modelo de Heckscher-Ohlin. Intensidade de fatores e ordenamento de bens. Igualização do fato-
preço. Paradoxo de Leontief. Teorema de Rybczynski. Novas teorias. 
 
Organizações Internacionais 
Caracterização das organizações internacionais. Evolução das Organizações Internacionais e 
Formação dos Estados Nacionais. Cooperação e Conflito. Organizações Internacionais e 
Cooperação Econômica. 
 
Política Externa 
Política Externa em duas frentes: doméstica e sistêmica. Atores além do executivo federal, entre 
eles os entes federativos, que afetam a formulação e a execução da política externa. 

 
5º Semestre 

Economia Política Internacional 
Principais escolas da economia política. Definição de economia política, breve panorama da 
evolução do capitalismo. Construção dos argumentos teóricos que serviram de base para os 
pressupostos ligados à racionalidade do homem econômico. As principais correntes de 
pensamento e visões analíticas que estruturaram e mobilizaram o debate acadêmico sobre a 
economia política ao longo do tempo. Algumas visões sobre o aspecto político das relações 
econômicas. 
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Finanças Internacionais 
Análise macroeconômica aplicada às finanças internacionais: sistema monetário internacional, 
balanço de pagamentos e políticas de ajuste ao desequilíbrio, regimes e mercados cambiais. 
Mercados financeiros internacionais. Alternativas de captação externa. 

 
Negociação e Gestão de Conflitos 
Conflito e Negociação. Fontes do conflito. Transições na Conceituação de conflitos. O processo 
do Conflito. Estratégia de negociação. Gestão e mediação de conflito.  

 
Política Externa Brasileira 
Análise da Política Externa Brasileira, da República à atualidade. Atores oficiais e não oficiais, 
interesses, ideologias. Processos de tomada de decisões. Influências externas e internas. 
Evolução da agenda. Elementos de mudança e de continuidade.  

 
Relações Internacionais Contemporâneas – América 
Análise das características e tendências da ordem internacional pós-Guerra Fria. Dinâmica e 
evolução do sistema internacional na atualidade. Novos atores e regiões conturbadas do 
mundo. 

 
6º Semestre 

Integração Regional e Blocos Econômicos 
Abordagens teóricas sobre a Integração Regional. Formação, estrutura e funcionamento dos 
principais blocos econômicos internacionais: a instituição da OCDE e da Comunidade Européia. 
Formação e desenvolvimento da zona do Euro. Integração econômica na Ásia: a ASEAN e a APEC. 
Integração na América Latina: NAFTA, ALADI e MERCOSUL. 

 
Relações Internacionais Contemporâneas – Ásia, Oriente Médio e África 
O Pós - Guerra Fria e suas Interpretações e Hipóteses (1989/2012). O Fim da História, a Nova 
Ordem Mundial e o Momento Unipolar. A Globalização e a Regionalização. A Desordem, o 
Choque das Civilizações e um Outro Mundo Possível. A Multipolaridade, a Desconcentração de 
Poder e a Não Polaridade. Problemas ambientais globais e principais desdobramentos. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso I 
Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. Compreensão dos procedimentos científicos a 
partir de um estudo de um problema inerente à área de Ciências Econômicas. Desenvolvimento 
de habilidades relativas às diferentes etapas do processo de pesquisa; aplicação de um 
protocolo de pesquisa; elaboração e apresentação do relatório de pesquisa. 
 

7º Semestre 

Política de Defesa e Estudos Estratégicos 
O Conselho de Defesa. Ministério da Defesa: estrutura e funções. O Congresso Nacional e a 
Defesa Nacional: Comissões; a Política de Defesa Nacional e a Estratégia Nacional de Defesa. 
Gestão da Defesa Nacional. 
 
Segurança Internacional 
A problemática da conceituação da Segurança Internacional. Segurança coletiva. Segurança 
Econômica. Securitização. Segurança Ambiental. Segurança internacional no pós-Guerra Fria e 
os padrões de segurança e defesa correspondentes. Narcotráfico e a segurança do Estado. O 
terrorismo nas relações internacionais. O Brasil no contexto da segurança internacional. 
Instrumentos para a segurança internacional. 



 
 

Guia de Percurso - 10 
 
 

Teoria das Relações Internacionais 
o surgimento da disciplina de Relações Internacionais. Os clássicos do pensamento político 
moderno e os fundamentos do realismo: Maquiavel, Hobbes. O realismo na política 
internacional. Os clássicos do pensamento moderno e os fundamentos do liberalismo 
internacionalista: Locke e Kant. O liberalismo internacionalista. A teoria da sociedade civil 
internacional. O funcionalismo nas relações internacionais. Teorias radicais: imperialismo e 
relações centro-periferia. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso II 
Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. Compreensão dos procedimentos científicos a 
partir de um estudo de um problema inerente à área de Ciências Econômicas. Desenvolvimento 
de habilidades relativas às diferentes etapas do processo de pesquisa; aplicação de um 
protocolo de pesquisa; elaboração e apresentação do relatório de pesquisa. 

 
 
 

2. ORGANIZAÇÃO DO CURSO 
 
 
Atividades disponíveis no AVA 

 
O desenvolvimento das disciplinas ocorre conforme datas e prazos apresentados no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) “Colaborar”, que você pode acessar em 

www.colaboraread.com.br, com login e senha específicos. 

 

Ao acessar as disciplinas no AVA, você terá disponíveis os seguintes conteúdos: 

 

• Teleaulas; 

• Web aulas; 

• Avaliações virtuais; 

• Livro didático digital (LDD) para cada disciplina; 

• Materiais de apoio; 

• Simuladores Educacionais; 

• Fórum avaliativo; 

• Atividades interdisciplinares (orientação para produção textual). 

Sempre que precisar de orientações para a realização das atividades propostas, você deve 

entrar em contato com o seu tutor a distância.  

O conteúdo do livro e das demais referências é fundamental para a realização das 

atividades programadas, para sua participação e compreensão da teleaula e da web aula, além 

de ser componente obrigatório das provas presenciais.  

A bibliografia do curso pode ser consultada na biblioteca digital e é excelente fonte de 

pesquisa e suporte para a realização das atividades do seu curso. Seu tutor a distância também 

poderá orientá-lo sobre o uso do material didático, por meio do Sistema de Mensagens, de 

maneira direta e individual. 

Consulte o detalhamento destas atividades no Manual do Acadêmico disponível no AVA. 
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Estágio Curricular Não Obrigatório 

 

Você pode optar por realizar o estágio curricular não obrigatório, que tem como objetivo 

desenvolver atividades extracurriculares que proporcionem o inter-relacionamento dos 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso e sua aplicação na solução de 

problemas reais da profissão.   

Esse estágio pode ser realizado em entidades de direito privado, órgãos de administração 

pública, instituições de ensino e/ou pesquisa em geral, por meio de um termo de compromisso, 

desde que traga vivência efetiva de situações reais de trabalho no seu campo profissional, 

aprofunde os conhecimentos teórico-práticos do seu curso e ofereça o acompanhamento e 

orientação de um profissional qualificado.  

 

 

  Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui uma disciplina acadêmica de pesquisa 

e sistematização do conhecimento a ser desenvolvida pelo estudante, que prevê produção 

textual e apresentação oral.  

O TCC é condição para que o estudante receba o diploma de conclusão de curso. Esta 

produção textual é avaliada pelo tutor a distância, que atribui uma pontuação de acordo com os 

critérios de avaliação estabelecidos. Além disso, constitui parte da pontuação a apresentação 

oral realizada pelo estudante no polo. 

 

 

Atividades Complementares Obrigatórias - ACO 

 

As Atividades Complementares Obrigatórias são atividades focadas no desenvolvimento 

de competências e habilidades importantes para a sua futura atuação profissional. A carga 

horária total está descrita na matriz curricular, como estudos dirigidos e outras modalidades, a 

ser cumprida durante a integralização do curso. 

 

Atividades complementares – Estudos Dirigidos (ED) 

Os Estudos Dirigidos (ED) são uma modalidade de ACO, disponibilizada no AVA, criados 

com o objetivo de incentivar a autoaprendizagem, produzir conhecimentos com a integração de 

informações acadêmicas e oportunizar uma nova forma de aprender e desenvolver a 

criatividade. Os EDs possuem materiais didáticos, exercícios e avaliações.  

 

Atividades complementares – outras modalidades 

Alguns exemplos de outras modalidades de ACO são: estágio curricular não obrigatório, 

visitas técnicas, monitoria acadêmica, programa de iniciação científica, participação em cursos, 

palestras, conferências e outros eventos acadêmicos. 

Não deixe para a última hora: organize-se e vá realizando as atividades, aos poucos, em 

cada semestre. Assim, elas não irão pesar na sua rotina diária e acrescentarão conhecimento no 

decorrer de seu percurso educativo. 
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3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

No sistema de Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade, prova ou 

trabalho realizado, sendo a soma da pontuação obtida, por disciplina, convertida em nota. 

Cada disciplina possui um nível que determina quais atividades valem pontos e a 

quantidade total de pontos disponíveis. 

As atividades que valem ponto são: prova da disciplina, avaliações virtuais, fórum 

avaliativo, engajamento AVA e atividades transversais, como produção textual. 

Para entender cada uma dessas atividades, quanto vale e os critérios de avaliação, veja os 

detalhes no Manual da Avaliação Continuada disponível no AVA. 

Fique atento. Acesse sempre a linha do tempo, disponível em seu Ambiente Virtual. Com 

ele, você consegue organizar a sua rotina de estudo se preparando para todas as atividades 

previstas no curso.  

 

 

4. APOIO AOS ESTUDOS 
 

Para que você organize seus estudos e cumpra os prazos correspondentes, é necessário 

que você tenha disciplina, responsabilidade e administre seu tempo com eficiência no 

cumprimento das atividades propostas. Para isso, a leitura dos manuais disponíveis no AVA é 

essencial: 

• Manual da Avaliação Continuada: descreve o modelo de avaliação, as atividades 

previstas por tipo de disciplina, como obter pontuação e os critérios de aprovação. 

• Manual do Acadêmico: detalha o sistema acadêmico, as atividades a serem 

realizadas pelo discente, o sistema de avaliação, procedimentos acadêmicos, 

atendimento ao discente e outros serviços de apoio ao estudante. É o documento 

que deve nortear sua vida acadêmica, pois contém todas as informações necessárias 

do ingresso à colação de grau. 

 

Consulte também em seu AVA: 

• Sala de tutor: espaço no AVA onde são divulgadas orientações gerais pelos tutores a 

distância. 

• Biblioteca Digital: disponibiliza diversos materiais que vão desde os livros didáticos 

das disciplinas até outros conteúdos de estudo, incluindo periódicos científicos, 

revistas, teleaulas e livros de literatura disponíveis nas diversas bases de dados de 

Livros Digitais e Periódicos nacionais e internacionais.  

• Biblioteca Virtual: é uma ferramenta que contempla os mais diversos tipos de 

materiais virtuais e digitais, como e-books, periódicos, teses, monografias, recursos 

educacionais abertos, normas e o regulamento da biblioteca.  

 
Esperamos que você tenha conhecido alguns dos aspectos importantes de seu 

curso. Fique atento e lembre-se de sempre acessar o AVA para contatar seu tutor a distância.  
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Lembre-se também que você conta com o polo de apoio presencial para que sua vida 

acadêmica transcorra da melhor maneira possível. 

 
 

Estamos à sua disposição. 
Coordenação do Curso 

 


