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O caminho para o diálogo passa 
por escapar da intolerância e estar 
aberto a novos conhecimentos e 
visões de mundo.
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OBJETIVO

A escolha da graduação é o primeiro 
passo para uma nova etapa de 
nossas vidas. Sabemos que esse é um 

momento desafiador e repleto de decisões a 
serem tomadas. O que estudar? Qual carreira 
profissional seguir? Os caminhos são diversos 
e as possibilidades cada vez mais abrangentes. 
Neste guia, contaremos tudo para você sobre 
o curso de Relações Internacionais, uma 
graduação ao mesmo tempo tradicional e atual, 
que proporciona conhecimentos aprofundados 
sobre o mundo em que vivemos.

Vamos ver ao longo deste guia que estudar 
Relações Internacionais é estar aberto a novas 
perspectivas, culturas e visões. É também estar 
disposto a analisar o que acontece ao redor 
do mundo, investigando as causas e os efeitos 
dos fenômenos internacionais. É construir 
pontes e estabelecer diálogos, não deixando 
de reconhecer a independência e a soberania 
dos países. Estudar Relações Internacionais 
é harmonizar interesses, respeitar diferenças, 
solucionar conflitos, cooperar, negociar e muito 
mais. 

Se você se identificou e quer saber mais sobre 
o curso de Relações Internacionais e sobre as 
perspectivas de carreira do internacionalista, 
este guia foi feito para você! Ele foi preparado 

com o objetivo de apresentar os diferenciais 
dessa graduação, as oportunidades de 
atuação no mercado de trabalho e as 
principais características desse campo do 
conhecimento. Nosso papel é auxiliar na sua 
escolha e ajudar você a saber com ainda mais 
certeza que está no caminho certo.

Durante a leitura do guia, você vai conhecer 
mais sobre a importância de estudar Relações 
Internacionais, o perfil ideal do profissional 
dessa área, as possibilidades de atuação do 
internacionalista e o que esperar do mercado 
de trabalho. Você saberá também como 
é estudar Relações Internacionais no IDP, 
com destaque para a estrutura curricular 
do curso, os projetos extracurriculares e a 
possibilidade de Dupla Titulação em Direito 
que oferecemos na instituição. Para finalizar, 
trazemos algumas dicas de filmes e de livros 
que têm tudo a ver com essa área.

Saiba tudo sobre esse curso que abre 
um mundo de possibilidades de atuação 
profissional e prepare-se para dar o 
primeiro passo em direção à carreira de 
internacionalista.

Desejamos a você uma excelente leitura!
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   Introdução

Vivemos em um mundo cada vez 
mais globalizado. As fronteiras 
nacionais são desafiadas e as 

distâncias parecem diminuir a cada 
dia, com economias integradas e fluxos 
crescentes de pessoas, produtos e 
informações. E é esse cenário, repleto de 
transformações, que está diante daqueles 
que encaram a missão de estudar Relações 
Internacionais.

Tendo sua origem formal ao final da 
Primeira Guerra Mundial, no início do 
século passado, o campo de estudos das 
Relações Internacionais surgiu com o 
objetivo de evitar novos conflitos de 
grandes proporções e seus resultados 
catastróficos. Ou seja, buscava-se 
compreender as causas da guerra para 
assim ser possível alcançar a paz. 

Atualmente, os desafios são numerosos e 
se estendem em torno de diversos tópicos. 
Diferentes temas compõem as novas 
e as tradicionais agendas das Relações 
Internacionais, como meio ambiente, 
migração, refúgio, direitos humanos, 
gênero e conflitos internacionais. Para 
se entender o que acontece na política 
internacional hoje em dia, é necessário 
dispor de conhecimentos abrangentes 
e multidisciplinares. Esse é o principal 
desafio do profissional de Relações 
Internacionais.

Podemos dizer que tudo aquilo que 
as Relações Internacionais investigam 
fazem parte do nosso cotidiano, direta 
ou indiretamente. A entrada e a saída 
de produtos do país ocorrem conforme 
acordos comerciais estabelecidos. Viagens 
para o exterior também seguem as normas 
acertadas entre países. O posicionamento 
do Brasil diante de temas da política 

internacional pode vir a possuir reflexos 
em nossas leis. Até mesmo aquele filme 
que assistimos no cinema no final de 
semana pode ser um objeto de análise 
dessa área de conhecimento, já que a 
cultura é uma importante maneira de 
projeção internacional.

Com tantos assuntos fazendo parte 
de seu processo de formação, o 
internacionalista atua nas mais 
diversas áreas profissionais e nos mais 
diferentes lugares. O profissional 
desse campo pode trabalhar, por 
exemplo, na diplomacia, no comércio 
exterior, no direito internacional, no 
mercado financeiro e no marketing 
internacional. Assim, sua atuação 
pode ocorrer em órgãos públicos, 
multinacionais, organizações não-
governamentais, organismos 
internacionais, think tanks e 
universidades, entre tantos outros.

Dá pra ver que o curso de Relações 
Internacionais abre inúmeras 
possibilidades, né? Vamos apresentar 
neste guia informações importantes 
para você que tem interesse nessa 
graduação tão desafiadora e 
gratificante. Abordaremos com mais 
detalhes os principais assuntos que 
fazem parte desse campo de estudos, as 
áreas de atuação do internacionalista, as 
tendências desse mercado profissional 
e, é claro, como é o curso de Relações 
Internacionais do IDP e os projetos 
extracurriculares que fazem parte da 
graduação. 

Vamos lá? Começaremos falando um 
pouco mais sobre o mundo em que 
vivemos hoje, principal objeto de 
estudo das Relações Internacionais.



1O Mundo 
Globalizado
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A aceleração do processo de globalização ocorrida 
no último século transformou profundamente a 
forma pela qual os países se relacionam. A partir 

de novas tecnologias de transporte e de comunicação, as 
distâncias ficaram menores e as trocas comerciais e culturais 
se expandiram a nível mundial. 

Com um simples clique, conseguimos fazer a compra de 
um produto japonês, fabricado no Vietnã e transportado 
por uma empresa da Noruega. Isso tudo por meio de um 
site de compras norte-americano. E no final disso tudo, 
recebemos o produto aqui no Brasil, no conforto do nosso 
lar. Essas facilidades são possíveis devido à crescente 
integração econômica entre os países, resultado de 
arranjos internacionais. O campo de estudos de Relações 
Internacionais busca compreender isso e muito mais. 

De maneira geral, temas de política internacional são 
debatidos desde tempos antigos. Filósofos e historiadores 
como Tucídides, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e 
Immanuel Kant fazem parte da lista de pensadores que 
influenciaram os estudos dessa área de conhecimento.
 
A existência da disciplina de Relações Internacionais como 
um campo científico próprio, contudo, é bem mais recente. 
Suas origens nos levam para o início do século passado, 
especialmente após a tragédia que o mundo viveu com a 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Ao final do conflito, diante 
da catástrofe provocada pelos combates, todos buscavam 
compreender o que havia acontecido e encontrar respostas 
para uma pergunta: como evitar que novas guerras de 
tamanha destruição sejam travadas pelos países?



8

A primeira cátedra de Relações Internacionais surgiu nesse 
contexto, em 1919, na Universidade de Aberystwyth, no 
País de Gales. Na década seguinte, uma série de cursos, 
departamentos e centros de pesquisa sobre o tema surgiram 
também em outros países. Havia a percepção de que 
os vínculos de interdependência entre as sociedades se 
intensificavam, o que fortalecia a importância do recém-
surgido campo de estudos. 

Entre os pioneiros das Relações Internacionais, podemos 
destacar alguns pensadores como Woodrow Wilson, Edward 
Carr, Norman Angell, Hans Morgenthau e Hedley Bull. Com 
diferentes formações acadêmicas, esses autores, entre tantos 
outros, contribuíram decisivamente para a sistematização 
do objeto de estudo das Relações Internacionais e para a sua 
transformação em uma disciplina própria.

O campo do conhecimento de Relações Internacionais (em 
maiúsculo) tem como objeto principal de análise as relações 
internacionais (em minúsculo), não se limitando apenas ao 
relacionamento entre Estados, mas entre diversos atores 
que participam da política internacional – organizações 
internacionais, empresas multinacionais, sociedade civil e 
mesmo cada um de nós, os indivíduos. Estudar Relações 
Internacionais significa investigar fenômenos existentes 
no mundo que pertencem aos mais diversos domínios – 
política, economia, direito, história, geografia, filosofia, e 
por aí vai.

Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, 
as Relações Internacionais compõem um campo de estudos 
fundamental para compreendermos o que acontece em 
nossa volta. Abarcando uma ampla gama de temas e 
possuindo ligações com várias outras áreas do conhecimento, 
essa disciplina possui a missão de responder a desafios 
contemporâneos surgidos a partir das transformações 
nas dinâmicas internacionais. Nesse sentido, é primordial 
que o internacionalista tenha um perfil engajado, flexível e 
multidisciplinar, como vamos mostrar na próxima seção.



2O Profissional 
de Relações 
Internacionais
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Como vimos, o mundo está em crescente transformação 
e entendê-lo demanda conhecimentos plurais e 
atualizados. Estar antenado e acompanhar o que 

acontece ao redor do globo nos mais diversos assuntos é 
fundamental para o profissional de Relações Internacionais. 
Sobretudo, o internacionalista deve ter um perfil dinâmico, 
atento e curioso e ser aberto ao diálogo com diferentes 
linhas de pensamento, visões e culturas. 

Você já sabe que o internacionalista pode trabalhar em 
diferentes áreas e lugares. Portanto, a capacidade de 
adaptação é um dos pilares para um bom profissional desse 
campo. Habilidades de liderança, negociação, pesquisa, 
escrita, comunicação e oratória estão também entre 
as habilidades mais importantes para o profissional das 
Relações Internacionais.

A disciplina de Relações Internacionais tem um forte 
componente de resolução de problemas. O internacionalista 
busca compreender os desafios que se apresentam e 
propor soluções a eles. Para isso, é necessário ter avançada 
capacidade de análise e de argumentação crítica. 

Como suporte ao seu trabalho, esse profissional deve dominar 
diferentes ferramentas, tanto de natureza qualitativa quanto 
quantitativa. Além de métodos tradicionalmente associados 
às ciências sociais, cada vez mais o profissional de Relações 
Internacionais deve lançar mão de instrumentos estatísticos 
e da ciência de dados. Conhecimentos relacionados a 
novas tecnologias, como Business Intelligence, big data, 
programação e blockchain, são também fundamentais para 
aqueles que querem se destacar no mercado de trabalho.

Basicamente, o internacionalista deve reunir habilidades 
diversas e conhecimentos amplos sobre diferentes temas 
e a partir de distintas perspectivas. Para que isso ocorra, 
é necessário combinar habilidades como a proatividade, 
a criatividade, a comunicação interpessoal e a empatia. 
Independentemente da área de atuação, essas são 
características importantes para o profissional de Relações 
Internacionais. Vamos conhecer na próxima seção um pouco 
mais sobre as principais possibilidades de atuação profissional 
do internacionalista.



3Áreas de 
Atuação do 
Internacionalista
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Vimos que a formação em Relações Internacionais abre uma série 
de oportunidades de atuação no mercado de trabalho para o 
profissional desse campo. O conhecimento de assuntos e temas 

diversos torna o internacionalista apto a exercer diferentes ocupações nos 
mais diversos lugares. 

O desenvolvimento profissional dos estudantes é um dos pilares 
fundamentais do IDP, e no curso de Relações Internacionais isso se traduz 
pela educação aplicada e pelo foco no mercado de trabalho. Assim, desde 
os primeiros momentos no curso, é importante conhecer um pouco 
mais sobre as principais áreas de atuação do profissional de Relações 
Internacionais. E é isso que apresentamos para você a seguir.

DIPLOMACIA

A carreira diplomática é almejada por muitos 
internacionalistas e também por profissionais das mais 
diferentes formações. Após a aprovação no concorrido 
Concurso de Admissão à Carreira Diplomática, você 
passará pelo curso de formação do Instituto Rio Branco 
para, na sequência, passar a atuar plenamente no 
Ministério das Relações Exteriores. 

Como um diplomata, você representará os interesses 
nacionais do Brasil no cenário internacional, no que 
se refere a temas políticos, econômicos, comerciais, 
culturais, consulares, entre outros. 

Ao longo da carreira, você terá oportunidade de atuar 
nas missões diplomáticas brasileiras no exterior, seja 
em embaixadas e consulados ou em representações 
nas agências e organismos internacionais, como nas 
Nações Unidas.
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COMÉRCIO EXTERIOR

DIREITO INTERNACIONAL

O internacionalista que atua na área de comércio exterior 
possui o desafio de lidar diretamente com questões 
comerciais em âmbito internacional, podendo trabalhar 
em órgãos públicos ou empresas privadas, fazendo parte 
de departamentos especializados nos setores industriais, 
comerciais e de serviços. 

Assim, nessa área, você deverá entender como se dá o 
relacionamento comercial entre os países, identificando, 
por exemplo, as melhores oportunidades de exportação 
e de importação. Além disso, é fundamental para esse 
profissional acompanhar e monitorar os tratados 
e acordos comerciais estabelecidos, sejam eles de 
natureza regional, bilateral ou multilateral

A atuação no Direito Internacional exige amplo 
conhecimento sobre tudo que faz parte das relações 
internacionais. Por isso, o internacionalista é um 
profissional preparado para lidar com os desafios dessa 
área. A formação em Relações Internacionais inclui 
bastante conteúdo de Direito em sua grade curricular, 
garantindo um bom conhecimento sobre as regras e 
normas jurídicas existentes entre os países. 

No IDP, a possibilidade da dupla titulação torna essa 
área ainda mais interessante para nossos estudantes, 
que podem sair aptos e capacitados para exercer 
funções específicas do profissional das Relações 
Internacionais e do Direito.
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DIPLOMACIA CORPORATIVA

ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNACIONAL

Para alcançar o sucesso em um ambiente cada vez 
mais competitivo e globalizado, empresas privadas 
necessitam de estratégias que envolvem diferentes 
elementos do cenário internacional – acordos 
comerciais, posicionamentos geopolíticos e agendas de 
cooperação técnica, por exemplo. Assim, o diplomata 
corporativo é responsável por avaliar e compreender 
diferentes cenários, buscando garantir os interesses 
da empresa que representa por meio de negociações 
e estabelecendo acordos que viabilizem o alcance de 
seus objetivos estratégicos. Esses profissionais são 
importantes ativos estratégicos e têm como seus 
principais locais de atuação grandes empresas 
multinacionais, organismos internacionais, 
instituições financeiras e organizações não-
governamentais.

O profissional responsável pela prestação de assessoria e 
consultoria internacional pode trabalhar no setor público 
ou privado. Entre suas principais responsabilidades, está 
assessorar empresas, organizações, institutos de pesquisa 
ou mesmo meios de comunicação, para garantir o melhor 
posicionamento em uma perspectiva internacional. Cabe 
ao assessor e ao consultor internacional, por exemplo, 
pesquisar e informar sobre aspectos políticos em âmbito 
doméstico e externo, analisar políticas públicas, leis e 
decisões governamentais, acompanhar tendências políticas 
e econômicas ao redor do mundo e interpretar eventos com 
base no aprofundamento de seus contextos específicos. 



RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS

PESQUISA E DOCÊNCIA

O profissional de relações governamentais e 
institucionais atua na interação estratégica entre os 
setores público e privado, por meio da articulação 
com os poderes legislativo e executivo para a 
construção de normativos legais e de políticas públicas. 
O internacionalista que segue na área de relações 
governamentais (RelGov) geralmente exerce sua atividade 
em relação a setores específicos e tem como principais 
atribuições o monitoramento e a análise do cenário político, 
o acompanhamento da tramitação de assuntos de interesse 
nos órgãos governamentais e o contato estratégico direto 
com tomadores de decisão e policymakers.

A formação em Relações Internacionais exige bastante 
leitura e engloba conhecimentos aprofundados de 
diferentes áreas do conhecimento. Assim, ao final do curso, 
o internacionalista muitas vezes passa a exercer atividades 
de pesquisa e de docência. O perfil analítico torna esses 
profissionais bastante requisitados para a atuação como 
professores e pesquisadores. O internacionalista que 
se dedica à academia pode trabalhar em universidades, 
institutos de pesquisa, think tanks e mesmo empresas 
privadas, não sendo raro que essa atuação ocorra em 
paralelo com outras atividades profissionais.
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MARKETING INTERNACIONAL

Por conhecerem bem as realidades e as particularidades 
de diferentes regiões do mundo, além de possuírem um 
perfil flexível e multicultural, os internacionalistas possuem 
na área do marketing internacional um importante campo 
de atuação. Esse profissional pode contribuir de maneira 
ativa para o posicionamento de produtos e serviços 
no mercado internacional, podendo trabalhar, por 
exemplo, nos setores de marketing de grandes empresas e 
corporações multinacionais.

Como vimos, o profissional de Relações Internacionais 
possui diversas possibilidades de destaque no mercado 
de trabalho. Em cada uma dessas áreas de atuação, o 
internacionalista pode desempenhar suas funções a partir 
de conhecimentos específicos de diferentes tópicos. No 
próximo capítulo, vamos detalhar um pouco mais sobre o 
mercado de trabalho das Relações Internacionais.



4O Mercado de 
Trabalho para o 
Internacionalista
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Já vimos que o curso de Relações 
Internacionais oferece uma ampla 
variedade de oportunidades de 

atuação profissional, possibilitando que 
o internacionalista trabalhe com diversas 
temáticas e exerça funções de diferentes 
naturezas. Sendo essa graduação bastante 
atual e adaptada aos desafios do mundo 
globalizado, o mercado de trabalho da 
área está em plena expansão e abarca 
cada vez mais perspectivas profissionais.

O internacionalista pode atuar no Brasil 
e no exterior, no setor público, privado ou 
ainda no terceiro setor. O profissional de 
Relações Internacionais possui em seu 
cotidiano a interação estratégica com outros 
profissionais e, muitas vezes, a realização 
de viagens de trabalho. Além de demandar 
conhecimentos variados, esse mercado 
exige cada vez mais noções abrangentes 
relativas a novas tecnologias, como big 
data e blockchain, e a ferramentas de 
análise, como softwares estatísticos e de 
manipulação de dados.

Entre os principais locais de trabalho 
do internacionalista no setor público, 
podemos destacar o Itamaraty e outros 
órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário. A atuação pode ocorrer em 
diferentes ministérios, em institutos de 

pesquisa, nas agências reguladoras, no 
Congresso Nacional e em tribunais, por 
exemplo. Além disso, o profissional de 
Relações Internacionais tem sido procurado 
de maneira crescente em nível local, por 
governos estaduais e municipais, para 
exercer atividades relativas a captação 
de investimentos, cooperação técnica 
e promoção comercial e de interesses 
estratégicos.

No setor privado, destacam-se as 
oportunidades profissionais não somente 
em companhias multinacionais, mas 
também em empresas nacionais com 
atuação no exterior ou em fase de 
internacionalização. Nessa frente podem 
atuar os diplomatas corporativos, os 
analistas de comércio exterior e os 
especialistas em áreas específicas, 
como o comércio exterior, o direito e o 
marketing internacional. A atividade de 
consultoria e assessoria pode ocorrer, ainda, 
para empresas de relações governamentais 
e institucionais, escritórios de advocacia, 
agências de publicidade e empresas do 
mercado financeiro, para citar alguns 
exemplos.

O profissional de Relações Internacionais 
tem forte atuação também em órgãos 
do terceiro setor, incluindo organizações 

não-governamentais, fundações, fundos 
comunitários e associações, muitas vezes 
com forte presença internacional. Nesses 
locais, o internacionalista pode trabalhar 
diretamente com temas de impacto social, 
como meio ambiente e sustentabilidade, 
direitos humanos, transparência pública, 
apoio humanitário, migração e refúgio, 
entre outros. São exemplos de entidades 
do terceiro setor a Cruz Vermelha, o Médicos 
sem Fronteiras e o Greenpeace, locais 
onde é possível desenvolver carreiras como 
captador de recursos, gestor de projetos e 
analista de relações institucionais.

O mercado de trabalho para o 
internacionalista abrange também 
instituições e organismos internacionais. 
O profissional da área possui reserva de 
mercado em órgãos e agências das Nações 
Unidas, a exemplo do Acnur, da Unicef e 
da Unesco, e em agências governamentais 
de cooperação e desenvolvimento, como a 
alemã GIZ e a norte-americana USAID. As 
perspectivas profissionais incluem também 
o trabalho em embaixadas e consulados 
estrangeiros, em entidades como o Banco 
Mundial e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e em fundações 
privadas de natureza internacional, como a 
Ford e a Gates.



5O Curso 
de Relações 
Internacionais 
no IDP
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Falamos sobre algumas das principais informações relacionadas à carreira 
do internacionalista e às diferentes áreas que estudamos no curso. 
Acreditamos que você já deve estar se imaginando um bem-sucedido 

diplomata, analista de comércio exterior, pesquisador, consultor, entre tantas 
outras opções, não é mesmo?

Devido a sua abrangência, o curso de Relações Internacionais pode variar 
bastante entre as instituições de ensino. Algumas podem apresentar um 
enfoque maior em uma área, enquanto outras instituições podem privilegiar 
áreas distintas. Assim, escolher onde cursar sua graduação é fundamental 
para quem deseja se tornar um internacionalista de sucesso.

Neste capítulo, trouxemos para você os detalhes de tudo que oferecemos 
na graduação em Relações Internacionais no IDP, que tem como foco a 
educação aplicada e a inserção dos nossos estudantes no mercado de 
trabalho. Vamos conferir?



A graduação em Relações Internacionais no IDP valoriza a multidisciplinaridade e 
por isso é estruturada em torno de três trilhas de conhecimento:

1. Política Internacional e Diplomacia
2. Economia Internacional e Comércio Exterior
3. Direito e Relações Internacionais
 

COMO É O CURSO DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS NO IDP
A graduação em Relações Internacionais no IDP tem a duração de quatro anos e tem 
como importante diferencial para o mercado de trabalho a possibilidade de dupla 
titulação com a graduação em Direito. Essa dupla formação com certeza abre muitas 
portas na carreira profissional. Além disso, se você ainda estava indeciso sobre qual curso 
escolher, Relações Internacionais ou Direito, não precisa mais ficar na dúvida! Além dessa 
possibilidade incrível, o curso tem uma grade curricular super atualizada e abrangente.

Clique aqui para ver 
nosso folder virtual

https://www.idp.edu.br/programa-graduacao-relacoes-internacionais/
https://www.idp.edu.br/programa-graduacao-relacoes-internacionais/
https://www.idp.edu.br/programa-graduacao-relacoes-internacionais/
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TRILHA DE POLÍTICA 
INTERNACIONAL E DIPLOMACIA

Na trilha de Política Internacional e Diplomacia, são 
abordados temas tradicionais e contemporâneos das 
relações internacionais, por meio de uma série de disciplinas 
relacionadas a política externa, integração regional, meio 
ambiente, direitos humanos, conflitos e crises humanitárias. 
Essa é a trilha ideal para quem quer ser diplomata ou 
trabalhar com temas internacionais contemporâneos. É isso 
mesmo! No IDP nós temos uma série de disciplinas elaboradas 
especialmente para te preparar para a diplomacia.

As disciplinas e atividades dessa trilha foram concebidas para 
ampliar o horizonte profissional de estudantes interessados 
em seguir uma carreira global. Trata-se de um conhecimento 
particularmente importante para quem busca trabalhar em 
organismos internacionais, organizações não-governamentais, 
consultorias internacionais, corporações multinacionais, e 
empresas de mídia e comunicação.
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TRILHA DE ECONOMIA 
INTERNACIONAL E COMÉRCIO EXTERIOR

Na trilha de Economia Internacional e Comércio Exterior, os 
estudantes desenvolvem as competências necessárias para 
atuação em negócios internacionais. Entre os principais 
assuntos, podemos destacar fundamentos da economia, 
comércio internacional e empresas multinacionais. E olha 
só que legal, aqui entra outro diferencial bem interessante 
do curso. Nessa trilha, temos disciplinas que buscam unir 
os conhecimentos de Relações Internacionais e Ciências 
de Dados. O laboratório em ciência de dados é composto 
por quatro disciplinas específicas que irão explorar diversas 
tecnologias como blockchain, big data e inteligência artificial 
no contexto das relações internacionais. 

A formação nessa trilha torna o estudante apto a trabalhar 
como analista e consultor internacional, além de Diplomata 
Corporativo, envolvendo uma ampla área de atuação que 
engloba profissionais responsáveis por traçar a estratégia 
internacional de empresas e representar seus interesses 
perante governos, organismos internacionais, outras empresas 
e demais atores internacionais. O foco dessa trilha é, portanto, 
o desenvolvimento de competências relacionadas à análise 
e compreensão de cenários (domésticos e internacionais), à 
gestão de processos de internacionalização e ao pensamento 
estratégico. Essa é a trilha ideal para quem quer trabalhar 
com negócios internacionais e com comércio exterior, tanto 
no setor privado quanto no setor público.
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TRILHA DE DIREITO E 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Por fim, na trilha Direito e Relações Internacionais, o estudante 
conhecerá os principais desafios enfrentados na elaboração e 
na aplicação do conjunto de regras que regulam as relações 
entre os diferentes atores do cenário internacional – Estados, 
organismos internacionais, empresas e mesmo nós, os 
indivíduos. Aqui você estudará fundamentos do Direito 
doméstico e internacional e as suas interfaces com as 
Relações Internacionais. 

Essa trilha visa preparar os estudantes que desejam construir 
uma carreira de sucesso no campo interdisciplinar das 
Relações Internacionais e do Direito, ao trabalhar, por exemplo, 
com a elaboração e interpretação de normas, acordos e 
convenções internacionais, bem como com a regulação de 
contratos e outras relações jurídicas entre pessoas e empresas 
de diferentes países. O intenso processo de globalização 
tornou o mercado de trabalho para esse tipo de profissional 
cada vez mais amplo. Isso envolve tanto organismos 
internacionais (como as Nações Unidas, o Fundo Monetário 
Internacional e o Banco Mundial, entre outros), quanto 
empresas privadas multinacionais, consultorias especializadas 
em internacionalização e escritórios de advocacia 
especializados em direito internacional. De modo geral, essa 
trilha começa a preparar de maneira mais direcionada os 
estudantes interessados na dupla titulação.
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Nos dois primeiros anos do curso, o estudante passará pelo 
ciclo básico, em que terá uma visão ampla sobre diferentes 
fundamentos das Relações Internacionais, a partir das três 
trilhas de especialização que acabamos de ver. Assim, você 
terá uma base sólida de conhecimento para o restante da 
sua formação. Entre as disciplinas que compõem esse ciclo, 
estão História das Relações Internacionais, Fundamentos 
da Economia, Globalização e Sustentabilidade e Direito 
Internacional Público e Privado. 

No terceiro ano da graduação, no ciclo específico, o estudante 
terá a oportunidade de cursas disciplinas de aprofundamento 
nas respectivas trilhas. Aqui entram disciplinas mais 
direcionadas, como Cooperação Internacional, Processos de 
Integração Regional, Comércio Internacional e Direito Penal 
Internacional.

Já no último ano do curso, no ciclo de especialização, você 
cursará disciplinas optativas e poderá exercer atividades 
práticas. Este será o momento ideal para desbravar as trilhas 
que você mais se interessou sob o ponto de vista acadêmico 
e profissional. Algumas dessas disciplinas são Técnicas 
de Negociação, Gestão de Operações de Exportação e 
Importação e Global Strategies and Global Companies.

Quer saber tudo sobre nossa estrutura curricular e 
sobre as disciplinas que temos ao longo do curso? 
Clique aqui e conheça nossa grade! 

Além de toda essa estrutura que acabamos de mencionar, 
cursar Relações Internacionais no IDP garante ainda a 
você a possibilidade de participar de uma série de projetos 
extracurriculares. E é justamente disso que vamos falar no 
próximo capítulo.

CICLOS

https://www.idp.edu.br/programa-graduacao-relacoes-internacionais/
https://www.idp.edu.br/programa-graduacao-relacoes-internacionais/
https://www.idp.edu.br/programa-graduacao-relacoes-internacionais/
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Biografia do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, diplomata de carreira 
e funcionário das Nações Unidas por mais de três décadas. 
Considerado por muitos como o sucessor ideal de Kofi Annan 
como Secretário-Geral das Nações Unidas, exerceu diferentes 
funções no alto escalão da organização. O longa aborda sua 
inspiradora trajetória e mostra sua atuação em diversos casos de 
grande relevância da política internacional, até o momento do 
trágico atentado que retirou sua vida em 2003, em Bagdá.

Mostramos para você que o curso de Relações Internacionais é multidisciplinar e lida 
com várias questões do nosso cotidiano. Refletir sobre política internacional é pensar 
em diferentes temas que se conectam em um mundo cada vez mais integrado. Assim, 

até ao assistir um filme, encontramos elementos que nos ajudam a compreender, de forma 
mais leve e descontraída, como interagem os vários atores do cenário internacional.

Pensando nisso, separamos para você alguns filmes que têm tudo a ver com o curso de 
Relações Internacionais e abordam de ótimas maneiras vários dos tópicos que falamos até 
aqui. Confira as dicas abaixo!

A história se passa em 1994 na cidade de Kigali, capital da 
Ruanda, nação tomada por uma guerra civil entre duas etnias – 
hutus e tutsis – em busca do controle do país. A disputa resulta 
no genocídio da população tutsi, alcançando 800 mil mortes 
e um cenário de desespero nas ruas do país. Baseado em fatos 
reais, o filme promove reflexões fundamentais sobre a ação das 
Nações Unidas e da comunidade internacional em tragédias e 
situações de conflito.

O longa traz a história de T’Challa, rei da nação fictícia de 
Wakanda, um país que dispõe de avançada tecnologia e 
possui uma postura isolacionista perante o mundo. Detentos 
dos poderes do Pantera Negra, T’Challa enfrenta desafios 
para garantir a soberania de seu povo. Ao longo do filme, são 
abordadas questões culturais e de representatividade, além 
de temas como subdesenvolvimento, cooperação, conflitos 
internacionais e acordos multilaterais.

SÉRGIO (2020)

HOTEL RUANDA (2004)

PANTERA NEGRA (2018)



Dirigido por Steven Spielberg, o filme se desenrola durante 
a Guerra Fria e retrata um ambiente de negociação entre 
Estados Unidos e União Soviética. Nesse cenário, o advogado 
James Donovan é enviado a Berlim para negociar uma 
troca de prisioneiros e evitar a escalada no conflito entre as 
duas superpotências. Durante o longa, diferentes tópicos 
de política internacional são tratados, como espionagem, 
soberania, direitos humanos e resolução de conflitos. 

A animação japonesa se passa na cidade de Cobe, no Japão, 
e trata da história de dois irmãos que lutam para sobreviver 
aos meses finais da Segunda Guerra Mundial. Com grande 
sensibilidade, o filme traz o horror da guerra e suas consequências 
para as sociedades, sendo considerado um dos mais importantes 
longas-metragens sobre conflitos armados. Aclamado pela 
crítica, apresenta uma visão humana e necessária sobre a política 
internacional e seus efeitos sobre o cotidiano da população.

Para completar a lista, essa paródia dirigida por Stanley Kubrick 
narra as desventuras de autoridades norte-americanas e 
soviéticas durante a Guerra Fria. Após a tripulação de um avião 
dos Estados Unidos receber ordens para lançar uma bomba 
nuclear na União Soviética, os oficiais tentam a todo custo 
impedir a ação e o consequente início de uma catástrofe nuclear. 
Divertido e caótico, o longa trata de relações diplomáticas, 
negociações internacionais, guerra nuclear e processo decisório.

PONTE DOS ESPIÕES (2015)

TÚMULO DOS VAGALUMES (1998)

DR. FANTÁSTICO (1964)
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O profissional de Relações Internacionais tem na leitura uma importante fonte de conhecimento e de inspiração para conhecer melhor o 
mundo. Dessa forma, ler bastante é uma atividade fundamental para o bom internacionalista. Por isso, reunimos também algumas dicas 
de leitura para você saber cada vez mais sobre esse campo de estudos. Confira abaixo!

Neste clássico livro sobre a arte da diplomacia, o 
ex-Secretário de Estado norte-americano Henry 
Kissinger apresenta reflexões fundamentais sobre 
a política internacional. Com base em sua vasta 
experiência em negociações diplomáticas, o autor 
mescla elementos das teorias acadêmicas e da 
prática da política externa, sendo uma leitura de 
grande importância para todos aqueles que querem 
entender melhor o mundo em que vivemos.

Nas páginas desta obra, Rubens Ricupero, 
diplomata de grande envergadura e professor 
do Instituto Rio Branco traça a história do serviço 
diplomático brasileiro e a sua importância para a 
formação do país. Com o apoio de documentos 
e das mais diversas fontes, além de sua própria 
experiência, Ricupero apresenta elementos 
da história nacional e da política internacional, 
tornando essa obra-prima indispensável para 
todos os interessados nas relações internacionais.

Nesta obra seminal para os estudos das nações, 
o filósofo e cientista político francês Raymond 
Aron se debruça sobre aspectos da natureza 
humana, provocando reflexões a respeito do 
que origina as guerras em um mundo formado 
por diferentes povos e interesses. Ao abordar 
os desafios existentes para a paz, Aron trata de 
temas essenciais do campo de conhecimento das 
Relações Internacionais, brindando o leitor com 
pensamentos que se aplicam até os dias atuais. 

Vencedor do Prêmio Pulitzer de 1998, este livro de 
Jared Diamond discorre sobre a história de diferentes 
povos, buscando identificar fatores que foram decisivos 
para seu progresso. Ao percorrer treze mil anos de 
história, Diamond identifica nas armas, nas doenças 
e nas tecnologias os elementos fundamentais para 
a consolidação das sociedades. Uma viagem pela 
história dos diferentes povos, este livro nos ajuda 
a compreender como se dão as relações entre as 
sociedades, da pré-história aos nossos dias.

O clássico livro de George Orwell apresenta uma 
sociedade distópica em que o governo controla 
todos por meio do Grande Irmão. Após uma guerra 
em escala global, as nações foram eliminadas 
e a forma de organização das sociedades foi 
profundamente transformada. Consistindo em 
uma das mais poderosas críticas aos governos 
autoritários, a obra tornou-se uma das mais 
influentes do século XX e sua leitura é essencial para 
todos aqueles que querem entender melhor os 
riscos que muitas vezes sombreiam as democracias.

A história em quadrinhos autobiográfica de Marjane 
Satrapi fecha a nossa lista com chave de ouro. Ao 
relatar sua infância até o início da sua vida adulta 
no Irã, a autora retrata a Revolução Iraniana e as 
suas consequências para o cotidiano no país, além 
de outros importantes elementos históricos, sociais 
e culturais. Por meio da narrativa gráfica, o livro 
traz importantes e necessárias reflexões sobre 
multiculturalismo e tolerância, sendo indicado 
a todos os entusiastas da disciplina de Relações 
Internacionais.

PAZ E GUERRA

DIPLOMACIA

A DIPLOMACIA NA CONSTRUÇÃO DO BRASIL PERSÉPOLIS

1984

ARMAS, GERMES E AÇO

DE RAYMOND ARON

DE HENRY KISSINGER

DE RUBENS RICUPERO DE MARJANE SATRAPI

DE GEORGE ORWELL

DE JARED DIAMOND
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Ao longo da graduação em Relações Internacionais 
no IDP, você terá a oportunidade de participar de 
simulações das Nações Unidas, praticar e desenvolver 

habilidades de liderança, negociação, pesquisa, comunicação, 
oratória e de resolução de problemas. Além das simulações 
que ocorrem no próprio IDP os estudantes participam 
inclusive de simulações em parceria com instituições e 
universidades estrangeiras, promovendo o intercâmbio 
cultural e de conhecimento.

Você viverá também a experiência do mercado de trabalho 
por meio da feira de profissões do IDP, onde poderá ter 
contato com organismos internacionais, embaixadas e 
multinacionais. Nessas experiências, você terá a chance 
até mesmo de conseguir um estágio em uma dessas 
instituições e alavancar sua carreira. 

E não acaba por aí! No IDP, você poderá participar também de 
diversos laboratórios multidisciplinares, os Labs. São encontros 
regulares para todos os interessados em temas de política 
internacional, políticas públicas, empreendedorismo, finanças, 
entre outros assuntos que têm tudo a ver com o curso de 
Relações Internacionais. Nesses momentos, especialistas e 
profissionais já bem inseridos no mercado de trabalho são 
convidados para compartilhar suas experiências e contar um 
pouco sobre os desafios que já enfrentaram em suas carreiras.
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Finalizamos o nosso guia e nossa viagem pelas 
Relações Internacionais, campo de estudos 
fundamental para compreendermos o mundo em 
que vivemos. Para conhecer ainda mais sobre a área e 
saber como começar sua graduação no IDP, confira o 
nosso site. 

Ainda está em dúvida? Sem problemas! 

O IDP tem muitos outros cursos para você escolher. 
Contamos com uma estrutura de campus moderno, 
com acessibilidade, profissionais renomados e 
parcerias internacionais para intercâmbios em 
universidades conceituadas, com a finalidade de 
alavancar a sua jornada estudantil. Venha fazer parte 
do nosso time de estudantes que estão garantindo o 
sucesso no futuro. Estamos te esperando!

Confira nossas redes sociais

https://www.facebook.com/sejaidp/
https://www.instagram.com/sejaidp/
https://www.linkedin.com/school/sejaidp/mycompany/
https://www.linkedin.com/school/sejaidp/mycompany/
https://www.youtube.com/user/idponline

