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A Escola Nacional de Formação em Relações Internacionais é uma iniciativa
pioneira no país. Lançada em 2020, tem como propósito o desenvolvimento
profissional dos estudantes, profissionais e interessados em temas da área
de Relações Internacionais, com foco na atuação prática e incorporando as
novas tecnologias como ferramentas de formação continuada. 

Sintonizada com o novo momento em que a área de Relações Internacionais
vive no Brasil com o reconhecimento de sua profissionalização pelo
Ministério da Economia no de 2020, a ENFRI busca unir a teoria e a prática
no ensino aprendizagem das RIs no país, com um rigor de qualidade e
avaliação contínua do que se ensina na área. 

Os cursos ofertados pela ENFRI combinam o ensino a distância, por meio do
sistema de videoconferências, web conferências e de ambientes virtuais de
aprendizagem, com atividades e em serviço para todos os interessados em
temáticas internacionais. 

Missão

Promover, em âmbito nacional, a formação e o aperfeiçoamento dos
internacionalistas para que suas habilidades estejam em sintonia com as
demandas da sociedade por esse profissional. 

Visão 

Ser referência nacional para as universidades, instituições públicas e
privadas e profissionais da área como instituição de excelência em ensino e
pesquisa. 

SOBRE A ENFRI



POR QUE REALIZAR
ESTE CURSO?

Como estudante, profissional ou apenas entusiasta de estudos sobre Relações
internacionais, o objeto a ser alcançado em sua maioria é entender como  o
Sistema internacional, anárquico por natureza, com seus atores modificam e
movimentam a política internacional. Para os profissionais em formação é de
suma importância essa análise e a crítica desse sistema, para que com
estudos mais aprofundados consiga gerar respostas para tais conflitos.
O curso “Sistema Internacional: conjuntura política das Organizações
Internacionais” dará capacidade analítica ao estudante para a compreensão
da conjuntura internacional, entendendo como o surgimento das OIs e suas
atuações legitimam poderes nacionais assim como por sua vez acentuam mais
conflitos no sistema internacional, com isso essa abordagem irá utilizar-se de
teorias contemporâneas das RIs.

Por meio do curso, com apresentações de casos e de atividades ministradas, o
estudante estará apto a interpretar e dissertar sobre o papel das OIs no
sistema internacional como meio de legitimação de poderes nacionais, tendo
em vista o pensamento crítico desse estudante a fim de solucionar certos
debates e conflitos.



Este curso, com um total de 30 horas, tem como objetivo a análise da
atuação de Organizações Internacionais com o objetivo de legitimação
de poderes nacionais, indo de contramão do que sua função social de
criação. Assim como entender como os conflitos ocorridos demonstram
essa legitimação. Para isso busca-se, através de análise de casos,
interpretação de dados e entendimento da função das OIs no Sistema
Internacional.

Para isso, de início estudaremos algumas teorias das RIs, e logo em
seguida analisar historicamente a criação das OIs, assim dando início ao
entendimento de sua função social. 

Prosseguindo, serão apresentados casos efetivos de legitimação de
poderes nacionais, assim como interpretação e análise dos integrantes do
Conselho de Segurança da ONU. Seguindo esse caminho a análise do
sistema internacional atual será pautado em análises históricas voltadas
para os 100 últimos anos da história mundial.

SOBRE O CURSO



ESTRUTURA DO CURSO

MÓDULO I
- Sistema Internacional: análise teórica 
- Contexto e criação da ONU
- Estudos de casos

Leitura recomendada. –Introdução as relações Internacionais, Cristina Soreanu
Pecequilo
- Era dos Extremos, Eric Hobsbawm
- A formação da ONU, Bruno Ferriera

MÓDULO II
- Estudo e análise de caso contemporâneo I
- Estudo e análise de caso contemporâneo II
- Conclusão das análises e interpretação que legitimaram os poderes nacionais

Atividades avaliativas -Análise 
 

FORMA DE OFERECIMENTO: 
Aulas síncronas, ao vivo via Microsoft Teams e plataforma de ensino ENFRI

DATAS E HORÁRIOS DAS AULAS:
Do dia 15 de junho a 29 de junho, sempre terças e quintas das 19hs às 21h.

PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS: 
Ensino superior completo ou em andamento.



REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO: 
-  FREQUÊNCIA: será necessária a participação de pelo menos 75% dos
encontros para obtenção do certificado.
- AVALIAÇÃO: ao final do cursos será realizada uma avaliação para testar os
conhecimentos adquiridos. 

CERTIFICAÇÃO: 
Certificado oficial da ENFRI - Escola Nacional de Formação em Relações
Internacionais, com carga horária de 30hs em curso de livre "A Influência das
Organizações Internacionais nos Estados Nacionais".



Matheus de Souza Machado 

Formado em Licenciatura em História pela FMU DESDE 2017 e a partir do ano de
2018 ingressei no curso de Relações Internacionais na Universidade Cruzeiro do Sul,
o qual me formarei no final deste semestre. Com a minha primeira graduação pude
desenvolver uma análise mais crítica sobre fatos históricos e estudando relações
internacionais pude colocar em prática essa análise sobre o viés do sistema
internacional. Apesar de me formar em junho já apresentei meu trabalho de
conclusão de curso, que efetivamente coloquei em prática os estudos analíticos,
meu tema pautou-se sobre A Guerra da Síria; sob o viés das teorias de Rimland e
Heartland. 
 
Como profissional já lecionei história. Fora do ramo educacional trabalhei no CIESP
(Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) onde desenvolvi ações como sanar
dúvidas de empresas associadas referente a exportação e importação, estudos
sobre pactos comerciais e o impacto que geraria nas indústrias de um modo geral.

PROFESSOR
RESPONSÁVEL



PARA SE MATRICULAR ACESSE NOSSOS
CANAIS DE ATENDIMENTO

(Clique no ícone para ser redirecionado)

Será um prazer atendê-la/o

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

enfri@enfri.com.br

https://www.enfri.com.br/
https://www.instagram.com/enfri.oficial/
https://www.linkedin.com/company/enfri-escola-nacional-de-forma%C3%A7%C3%A3o-em-rela%C3%A7%C3%B5es-internacionais/?viewAsMember=true

