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1. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 

É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 20 de dezembro de 
1944, com o objetivo de ser um centro voltado para o desenvolvimento intelectual do país, 

reunindo escolas de excelência e importantes centros de pesquisa e documentação focados na 
economia, na administração pública e privada e na história do país. 

 

A estrutura acadêmica da FGV é composta por Escolas e Institutos, com grande tradição e 
intensa produção intelectual: 

 

EBAPE – Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas 

EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

EPGE – Escola de Pós-Graduação em Economia  
CPDOC – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 
Direito GV – Escola de Direito de São Paulo  
Direito Rio – Escola de Direito do Rio de Janeiro 

EESP – Escola de Economia de São Paulo 

IBRE - Instituto Brasileiro de Economia  
FGV Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 
 
 
 

2. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - IDE 

 

O IDE foi criado no final de 2003 com o objetivo de coordenar e gerenciar uma rede de 
distribuição única para os produtos e serviços educacionais produzidos pela FGV, através de 
suas Escolas e Institutos. 

 

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa e dos Estados Unidos, os 
alunos dos cursos administrados pelo IDE têm a possibilidade de participar de programas de 
curta, média ou longa duração em universidades estrangeiras. 
 
 
 

3. CERTIFICAÇÃO 

 

O MBA em Relações Internacionais é certificado por uma das melhores instituições de ensino 
do país, que tem grande expressão no cenário educacional: 

 

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA 

DO BRASIL – FGV / CPDOC 

 

O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) é a 

Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas. Criado em 1973, tem o objetivo de 

abrigar conjuntos documentais relevantes para a história recente do país, desenvolver 

pesquisas em sua área de atuação e promover cursos de graduação e pós-graduação.  
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Os conjuntos documentais doados ao CPDOC, que podem ser conhecidos no Guia dos 

Arquivos, constituem, atualmente, o mais importante acervo de arquivos pessoais de homens 

públicos do país, integrado por aproximadamente 200 fundos, totalizando cerca de 1,8 milhão 

de documentos.  

Desde a criação do CPDOC, algumas linhas de investigação vêm sendo desenvolvidas, e 

permanecem como pontos de referência e identidade de seu grupo de pesquisadores. Elites 

políticas, História institucional e Pensamento social brasileiro são áreas de interesse que se 

mantêm, quer como escolhas intelectuais dos profissionais da casa, quer como projetos 

institucionais que recebem apoio de agências de financiamento. O CPDOC possui também um 

Núcleo de Pesquisa Social Aplicada (o FGV Opinião) e sedia o Centro de Estudos sobre 

Relações Internacionais da FGV 

Em dezembro de 1996, com o projeto Brasil em transição: um balanço do final do século XX, 

o CPDOC foi reconhecido como núcleo nacional de excelência na área de história 

contemporânea do Brasil, dentro do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (PRONEX) 

do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Ao completar 30 anos, em 2003, o CPDOC inaugurou suas atividades de ensino, com a 

criação do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, que segue uma 

linha interdisciplinar, características do CPDOC. Os cursos oferecidos são Mestrado 

Acadêmico, Doutorado e Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais. 

Em 2005 o CPDOC ampliou sua atuação no ensino, criando a Escola Superior de Ciências 

Sociais, que iniciou em 2006 seu Curso Graduação em Ciências Sociais (bacharelado). Seus 

alunos podem optar por uma de três ênfases: Bens Culturais, Política e Sociedade ou Relações 

Internacionais no Mundo Contemporâneo. 

 

4. OBJETIVOS GERAIS DO CURSO 

 

Oferecer treinamento especializado em relações internacionais. O objetivo é qualificar o aluno 

para lidar criticamente com a conjuntura internacional, bem como capacitá-lo a atuar em 

ambientes internacionais com destreza. 

 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO 

 

Ao final do curso, espera-se que os alunos consigam fazer diagnósticos do ambiente 

internacional sob o ponto de vista da Ciência Política, da Economia e do Direito, as três 

grandes áreas que compõem as Relações Internacionais. Deverão ter os conhecimentos 

necessários para atuar na área internacional de grandes empresas, bem como o terceiro setor e 

governos. Os alunos devem não apenas estar cientes dos grandes temas que norteiam as 

Relações Internacionais hodiernamente, mas também produzir relatórios, policy papers e 

policy memos adequados às matérias em questão.  
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6. PÚBLICO ALVO 

 



 Profissionais que tenham concluído a graduação e com, no mínimo, cinco anos de 

experiência na área.  

 Profissionais cujo ponto alcançado em suas carreiras os obriga a atingir novos níveis de 

formação acadêmica.  

 Profissionais que sintam necessidade de reciclagem.  

 Profissionais (graduados) expostos ao meio internacional que precisem desenvolver seu 

instrumental analítico, principalmente para atuar no poder público, em empresas públicas 

e privadas, consultorias especializadas, firmas de advocacia, sistema financeiro, no 

jornalismo e em organizações e grupos internacionais.  
 
 
 
 

7. METODOLOGIA DO TCC 

 

Estrutura: Os alunos deverão realizar, individualmente, o trabalho de conclusão de curso 

(TCC), seguindo as regras da ABNT/ FGV. Tal trabalho deverá ser aplicado à realidade 

profissional do aluno. O TCC deverá ser constituído de 3 (três) partes: Introdução, corpo do 

trabalho e conclusão.  

Opcionalmente, o TCC será elaborado a partir da consolidação dos 3 trabalhos integradores: 
Policy Paper, Avaliação de Risco Político e Policy Memo.  

 

Processo de Elaboração: O aluno deverá elaborar o TCC individualmente.  

 

Orientação: A orientação do TCC será definida pelo coordenador acadêmico seguindo o 

Regulamento do MBA. O professor orientador será indicado, pela FGV, até a data do início 

da orientação do TCC. 

 

Critérios de Correção: Os professores que farão a correção do TCC seguirão os seguintes 

critérios: Estruturação e formatos de apresentação; desenvolvimento do trabalho e qualidade 

das pesquisas realizadas; referências e bibliografia; sequência lógica: introdução, 

desenvolvimento do trabalho e conclusão coerentes com a proposta do trabalho. Prazo de 

entrega. 

 

 Prazo e Forma de Entrega: TCC deverá ser entregue em uma via digital (em CD ou DVD) as 

folhas de assinaturas deveram ser entregues impressas fisicamente e assinadas, na secretaria 

acadêmica da unidade. O prazo de entrega será definido pelo coordenador acadêmico do curso 

de acordo com o Regulamento de MBA, vinculado à turma.  

 

Documentos Base:  

 
a) Regulamento dos Cursos Modularizados do FGV Management.  

b) Norma de Padronização da Apresentação TCC 11/2009 e Apenso a Norma 11/2009.  
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8. DISCIPLINAS ISENTAS DE PROVA 

 

 

 Orientação de TCC  

 Disciplinas integradoras: Teoria e Prática das Relações Internacionais II; Análise de Risco 

Político; Estudos Avançados de Relações Internacionais.  

 
 
  
9. CERTIFICAÇÃO 

 

 Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA, nível Especialização da Fundação 

Getulio Vargas atendem às determinações da Resolução do CNE/CES nº 1 de 

08/06/2007, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior;

 Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu, MBA em Relações Internacionais, Nível Especialização” aos participantes 

que atenderem a todos os critérios de aprovação estabelecidos no regulamento do curso 

do módulo nacional;

 Será outorgado pela Universidade da Califórnia - Irvine, o certificado de “Business and 

Management for International Professionals” aos participantes deste módulo 

internacional; 

 Será outorgado pela Universidade de Chicago o certificado de “Public Policy, Finance 

and Investiment Strategies” aos participantes deste módulo internacional;

 Será outorgado pelo Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial - INDEG / 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - ISCTE Business School - 

Lisboa, o certificado de “Gestão de Negócios” aos participantes deste módulo 

internacional; 

 Será outorgado pela Universidade Chinesa de Hong Kong, o certificado de “China 

Business & Economic Strategies for Managers” aos participantes deste módulo 

internacional.
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10. PROGRAMA - MÓDULO NACIONAL 

 
 

MBA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

  MÓDULO I: Teoria e Prática das Relações Internacionais HORAS /AULA 
    

 1 Habilidades e desenvolv. profissional em Relações Internacionais 24 
    

 2 Teoria e Prática das Relações Internacionais I 24 
    

 3 Direito Internacional 24 
    

 4 Governança Global 24 
    

 5 Economia Internacional 24 
    

 6 Teoria e Prática das Relações Internacionais II 24 
    

 Trabalho Integrador: Policy Paper 
 

  
MÓDULO II: Análise Multidimensional das Relações 

Internacionais 
HORAS /AULA 

    

 7 Análise de Política Externa 24 
    

 8 Mídia e Comunicação nas Relações Internacionais 24 
    

 9 O Brasil no Mundo 24 
    

 10 Gestão de Projetos Internacionais 24 
    

 11 Movimentos Sociais e Terceiro Setor 24 
    

 12 Análise de Risco Político 24 
    

 Trabalho Integrador: Avaliação de Risco Político 
 

  
MÓDULO III: Temas Contemporâneos das Relações 

Internacionais 
HORAS /AULA 

    

 13 Questões Internacionais Contemporâneas I: Cultura e Liderança 24 
    

 14 Questões Internacionais Contemporâneas II: Tecnologia e Inovação 24 
    

 15 Finanças Internacionais 24 
    

 16 Desenvolvimento Internacional 24 
    

 17 Internacionalização de Empresas 24 
    

 18 Estudos Avançados de Relações Internacionais 24 
    

 Trabalho Integrador: Policy Memo 
 

  MÓDULO: Elaboração do TCC HORAS /AULA 
    

  Orientação de TCC 12 
    

  CARGA HORÁRIA TOTAL 444 
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11. MÓDULO INTERNACIONAL (Opcional – Solicite Informações) 
 

Business and Management for International Professionals 

54 
University of California - Irvine  

  

Finanças e Políticas Públicas 

32 
University of Chicago - Harris School  

  

Gestão de Negócios  

Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial- ISCTE 40 

/INDEG - Lisboa  
  

China Business & Economic Strategies for Managers 

40 
Asia‐Pacific Institute of Business – Chinese University of Hong Kong  

  

Management of Innovation, Quality, Clusters, International Brands and  

Business – Fondazione CUOA – Centro Universitario Organizzazione 40 

Aziendale – Vicenza - Itália  
  

International Business Law 

40 
University of California - Irvine  

  

 
 
 

12. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

MÓDULO I: Teoria e Prática das Relações Internacionais  

 

Habilidades e desenvolvimento profissional em Relações Internacionais   
Como escrever um ensaio. Técnicas de apresentação. Técnicas de estudo e gestão do tempo. 

Técnicas de debate. Como preparar um CV. Perfis de carreira em Relações Internacionais. 

Estratégias de negociação e mediação. Técnicas de fundraising.. 

 

Teoria e Prática das Relações Internacionais I  

Sociedade Internacional. Realismo e Institucionalismo Liberal. Economia Política 

Internacional (EPI), Construtivismo. BRICS, Assistência ao Desenvolvimento e Proliferação 

Nuclear. 
 

Direito Internacional   
Regulação jurídica das relações internacionais. Especificidades do direito internacional 

público. Normas, direitos e obrigações do direito internacional. Tratados internacionais. 

Costumes internacionais e como são identificados e quais os seus elementos. 
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Governança Global  

Solução de Controvérsias na esfera internacional. Casos práticos de solução de controvérsias. 

Relacionamento entre poder e direito na esfera internacional. Relacionamento entre poder e 

direito na esfera internacional. 

 

 

Economia Internacional   
Princípios de Economia. Forças de mercado da oferta e da demanda. Eficiência dos mercados. 

Tributação e comércio internacional. Teoria do Comércio Internacional. Produtividade do 

trabalho. Modelo-padrão de comércio. Economia de rendas, competição imperfeita e 

comércio internacional. Instrumentos de política comercial. Economia política da política 

comercial. 

 

 

Teoria e Prática das Relações Internacionais II   
Ascensão da China. Os BRICS e os países emergentes. Democracia, direitos humanos e 

globalização. Conflitos contemporâneos. 

 

 

Trabalho Integrador: Policy Paper  
 

A disciplina Teoria e Prática das Relações Internacionais II é o que chamamos de 

disciplina integradora, por esse motivo ela encerra esse módulo e sua avaliação de 

aprendizagem é realizada a partir de um trabalho que deve aplicar os conceitos vistos ao longo 

das disciplinas desse módulo.  

Para efeitos da avaliação de aprendizagem da disciplina Teoria e Prática das Relações 

Internacionais II, cada aluno deverá elaborar um Policy Paper. É obrigatório que esse 

trabalho seja individual, pois ele será aprofundado no Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC).  

Caberá ao professor da disciplina Teoria e Prática das Relações Internacionais II zelar para 

que as habilidades desenvolvidas nos alunos no decorrer desse módulo possam ser utilizadas 

na elaboração do Policy Paper. 

 

 

MÓDULO II: Análise Multidimensional das Relações Internacionais  

 

Análise de Política Externa   
Introdução à análise de política externa. Análise mais detalhada das políticas externas das 

grandes e pequenas potências. Abordagem das instituições internacionais e como elas 

afetam/são determinadas por diferentes estratégias de política externa. Estudo das políticas 

externas de atores não-estatais. 

 

Mídia e Comunicação nas Relações Internacionais   
O papel da mídia na ordem contemporânea. Influência da difusão de informação sobre os 

processos de tomada de decisão em política internacional. Impacto da evolução das mídias de 

massa. O papel da mídia nos EUA, no Brasil e em outros países em desenvolvimento. 
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O Brasil no Mundo   
A estrutura da política externa brasileira. Um sobrevoo pela História. A política externa 

brasileira na Nova República. As estratégias de inserção internacional de uma potência média 

ou emergente. As relações Norte-Sul. O Brasil no contexto da governança global. 

Perspectivas para a política externa nos próximos anos. 
 
Gestão de Projetos Internacionais   
O conceito de Projeto (empreendimento). Visão Geral de Projetos Globais e Gerenciamento 

de projetos em larga escala. Planejamento e sua importância. Definição do Escopo e controle 

do projeto internacional. Ciclo de vida de um projeto internacional. Gestão de Tempos. 

Gestão da Qualidade. Gestão de Equipes de Projetos Globais. Gestão da Comunicação em 

ambiente internacional. Gestão de Riscos e Gestão de Crises. Gestão dos Interessados 

(stakeholders) em projetos de abordagem global. 

 

Movimentos Sociais e Terceiro Setor   
Introdução à análise de política externa. Análise mais detalhada das políticas externas das 

grandes e pequenas potências. Abordagem das instituições internacionais e como elas 

afetam/são determinadas por diferentes estratégias de política externa. Estudo das políticas 

externas de atores não-estatais. 

 

Análise de Risco Político   
Modelos de risco político. Métodos para gerir a incerteza. Risco político em mercados 

emergentes. Riscos regulatórios. O impacto econômico da geopolítica. As multinacionais 

brasileiras e o “Capitalismo de Estado”. Instabilidade Doméstica: Narcotráfico, Revoluções, 

Corrupção, Guerra Civil, Estados Falidos. Terrorismo. Expropriação. 

 

 

Trabalho Integrador: Avaliação de Risco Político (de organização ou Estado) 

A disciplina Análise de Risco Político é o que chamamos de disciplina integradora, por esse 

motivo ela encerra esse módulo e sua avaliação de aprendizagem é realizada a partir de um 

trabalho que deve aplicar os conceitos vistos ao longo das disciplinas desse módulo.  

Para efeitos da avaliação de aprendizagem da disciplina Análise de Risco Político, cada aluno 

deverá elaborar uma Avaliação de Risco Político. É obrigatório que esse trabalho seja 

individual, pois ele será aprofundado no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

Caberá ao professor da disciplina Análise de Risco Político zelar para que as habilidades 

desenvolvidas nos alunos no decorrer desse módulo possam ser utilizadas na elaboração da 

Avaliação de Risco Político. 

 

MÓDULO III: Temas Contemporâneos das Relações Internacionais  

 

Questões Internacionais Contemporâneas I: Cultura e Liderança   
Atores internacionais: estados, governos subnacionais, organizações internacionais, ONGs, 

empresas multinacionais, pessoas. Prevenção, gestão e resolução de conflitos. Terrorismo. 

Cultura e Identidade. Democracia e autoritarismo. Futuro da diplomacia. 
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Questões Internacionais Contemporâneas II: Tecnologia e Inovação   
Globalização e integração regional. Finanças e impacto social. Tecnologia, conectividade e 

inovação. Energia e sustentabilidade. 

 

Finanças Internacionais  

Algumas definições macro. Sistema de contas nacionais. Mercados de bens e financeiros. 

Introdução à Macroeconomia Aberta. O Balanço de Pagamentos. Equilíbrio Macroeconômico 

em Economias Abertas. Crise Europeia. Política Cambial. Brasil desde o Real. Trilema 

Mundell Fleming. Breve história do sistema monetário internacional. 

 

Desenvolvimento Internacional  

Os fundamentos institucionais do desenvolvimento. Globalização, crescimento e 

desenvolvimento. Eficiência de arranjos institucionais. A Nova Economia Institucional. A 

economia política da ajuda ao desenvolvimento. Democracia e desenvolvimento. A economia 

política da desigualdade. Instituições internacionais e desenvolvimento. A economia política 

da corrupção e busca por rendas: patrimonialismo e clientelismo no mundo em 

desenvolvimento e nos países da OCDE. 

 

Internacionalização de Empresas  

A economia política da internacionalização de empresas. Comércio internacional e política 

doméstica. A evolução de cadeias de produção transnacionais. Poder e influência nos acordos 

comerciais contemporâneos. A prática da internacionalização. Como empresas se 

internacionalizam e quais são as receitas para um processo de internacionalização bem-

sucedido. 

 

Estudos Avançados de Relações Internacionais  

Governança Global. Internet. Importância de atores não-estatais. Conflitos. Meio Ambiente. 

 

Trabalho Integrador: Policy Memo 

A disciplina Estudos Avançados das Relações Internacionais é o que chamamos de 

disciplina integradora, por esse motivo ela encerra esse módulo e sua avaliação de 

aprendizagem é realizada a partir de um trabalho que deve aplicar os conceitos vistos ao longo 

das disciplinas desse módulo.  

Para efeitos da avaliação de aprendizagem da disciplina Estudos Avançados das Relações 

Internacionais, cada aluno deverá elaborar um Policy Memo. É obrigatório que esse trabalho 

seja individual, pois ele será aprofundado no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

Caberá ao professor da disciplina Estudos Avançados das Relações Internacionais zelar 

para que as habilidades desenvolvidas nos alunos no decorrer desse módulo possam ser 

utilizadas na elaboração do Policy Memo. 
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