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A Escola Nacional de Formação em Relações Internacionais é uma estrutura
empresarial que surgiu na necessidade de formar profissionais reais que
desejam trabalhar com Relações Internacionais.

Durante muito tempo o segmento de Relações Internacionais brasileiro foi
apenas um processo de formação educacional e de pesquisa, mas com a
profissionalização da área, seguindo as diretrizes europeias, foi preciso que
as Relações Internacionais tomassem o seu local de fato dentro do mercado
de trabalho e começassem a profissionalizar realmente o processo de
globalização que atores estatais e privados precisaram se adaptar.

Nesse cenário, fundadores da Associação Nacional dos Profissionais de
Relações Internacionais – ANAPRI, criadora do perfil do Profissional de
Relações Internacionais no Brasil, entidade responsável por chancelar a
área e ditar as formas profissionais que os cinco segmentos das Relações
Internacionais do Brasil irão tomar junto com o cenário internacional, foram
procurados por uma Universidade para auxiliar na criação de uma escola de
formação que mostrasse de fato o dia a dia do profissional de Relações
Internacionais. Rotina que vai muito além de ser um agente de cargas, um
analista de comércio exterior ou trabalhar com importação e exportação.

Trata-se de compreender o mundo, a sociedade e o mercado de trabalho
sobre a ótica internacional, desenvolvendo soluções para os mais diversos
segmentos, seguindo o mercado global e adaptando estruturas que com o
acesso à internet, precisaram se adequar a povos, culturas e novas
negociações internacionais.

SOBRE A ENFRI



POR QUE REALIZAR
ESTE CURSO?

Em meio ao caos político e econômico que enfrenta o sistema internacional,
uma revolução silenciosa, porém de elevada importância, está acontecendo
nos principais polos tecnológicos do mundo: a quarta revolução industrial ou
Revolução 4.0. A diferença das outras revoluções que foram marcadas pelo
ruído das máquinas à vapor, das fábricas, das cadeias de produção, das
turbinas dos novos meios de transporte, a indústria 4.0 nasce em meio à
tecnologia de ponta e de alta performance.

O impacto dessa revolução ainda é ignorado por várias nações que continuam
discutindo seu atual alinhamento político e econômico, presas na polaridade
de modelos ultrapassados e que já não se adaptam aos novos desafios do
mundo globalizado. Mas alguns países já são cientes de que esta nova
revolução pode não somente significar um novo passo no processo de
desenvolvimento tecnológico como também em uma nova concepção política,
social e econômica do mundo, um novo passo na própria evolução humana.

A indústria 4.0 é a base da quarta revolução industrial e a mesma consiste na
aplicação dos últimos recursos tecnológicos na cadeia produtiva e nos
processos diários da vida humana. Tecnologias como BIG DATA, Internet of
Things, integração de sistemas, computação em nuvem e supercomputação,
robótica, impressões 3D, cibernética, entre outras aplicações, podem mudar
completamente a produção industrial como a conhecemos, além de outros
processos como a própria maneira de formular e executar políticas, além das
relações econômicas e interações sociais e internacionais.

Com a aplicação da tecnologia da quarta revolução industrial, paradigmas e
desafios do mundo contemporâneo podem ser resolvidos de forma
inédita.Motivo pelo qual é fundamental conhecer o processo desde suas
diferentes ópticas. O profissional de Relações Internacionais,
independentemente de sua área de atuação (diplomacia, paradiplomacia, 



estratégia, negociações ou desenvolvimento) deve possuir uma visão
abrangente dessa nova revolução, lhe permitindo atuar na busca das melhores
soluções e acordos.

No Brasil, já existem projetos focados na Indústria 4.0, porém a concretização
dessa mudança ainda está longe de acontecer. O sistema industrial brasileiro
se caracteriza por levar uma média de 30 anos sem receber grandes
investimentos. A falta de infraestrutura é outro desafio que enfrenta o país,
com setores básicos ainda deficientes, a falta de formação e integração
digital é outra barreira, além da desigualdade social e econômica, sendo de
vital importância formar aos profissionais e representantes dos interesses
nacionais em suas diferentes escalas, para promover a inovação necessária e
a integração dos projetos nacionais dentro do panorama das Relações
Internacionais.



Este curso, com um total de 50 horas, tem como objetivo introduzir o
conceito de Revolução 4.0 para àqueles profissionais que desejam
conhecer o impacto das transformações relativas à digitalização mundial
e a aplicação de novas tecnologias, fomentando os processos de
inovação e negociações no campo da pesquisa e desenvolvimento
econômico e tecnológico e seu impacto nas negociações e acordos
internacionais tanto no campo público quanto privado. Ou para aqueles
que querem conhecer mais acerca do assunto e realizar um curso para
iniciar seus estudos no segmento. Será oferecido de forma 100% online,
com aulas ao vivo.

SOBRE O CURSO

FORMA DE OFERECIMENTO: 
Aulas síncronas 

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 50hs "Relações Internacionais na Revolução
4.0 - o mundo digital e a tomada de decisões dos países". 

DATAS E HORÁRIOS DAS AULAS:
08/05 a 05/06, sempre aos sábados das 09hs ás 11hs



ESTRUTURA DO CURSO

Introdução ao conceito de Revolução 4.0 - Este módulo desenvolverá o
conceito de revolução 4.0 mediante um estudo do processo evolutivo da
produção, as principais mudanças e o impacto das mesmas de modo a
determinar a relevância do processo.

Panorama Internacional da Revolução 4.0 - Apresentação do posicionamento
dos países diante na nova revolução industrial, mudanças geopolíticas e novos
atores dentro das cadeias produtivas globais e seu impacto na competitividade
das nações.

Novas tecnologias e atores - Introdução a dispersão mundial da pesquisa e o
surgimento de novos atores, assim como a importância do capital intelectual e
dos investimentos em P&D. Conhecer um pouco mais das tecnologias
referentes a Revolução 4.0.

Relações Internacionais na digitalização global – A digitalização do mundo
dentro das Relações Internacionais e novas formas de cooperação em redes,
dissolvendo a mediação clássica dos estados neste processo.

Mapeando a nova indústria 4.0 – Explorar e mapear a aplicação de novas
tecnologias e as transformações sociais e econômicas resultado dessa
transformação dos setores produtivos. Avaliar o processo de registro e
implementação de novas tecnologia, patentes e normas internacionais.

Projeto de inovação – Desenvolver o conceito de inovação e seu potencial
transformador desde a concepção a consolidação de um projeto de inovação.

VALOR: 
R$ 250 

- Para estudantes de Universidades federais, bolsistas do ProUni ou Fies o curso
será oferecido com 40% de desconto 



Módulo 1 - Introdução ao Revolução 4.0
• O que é?
• Quais são as principais mudanças?
• Por que é importante compreender o processo?
➢ Atividade avaliativa do módulo
➢ Leitura recomendada

Módulo 2 – Panorama internacional da Revolução 4.0
• Posicionamento dos países e cadeias produtivas
• Competitividade entre as nações
➢ Atividade avaliativa do módulo
➢ Leitura recomendada

Módulo 3 – Novas tecnologias e atores
• Big Data, IOT, IA, robótica, etc.
• O novo “Estado de arte”
• Capital Intelectual e “fuga de cérebros”
• Investimentos em P&D
➢ Atividade avaliativa do módulo
➢ Leitura recomendada

Módulo 4 – Relações Internacionais na digitalização global
• O mundo digital
• Integração e redes
• Participação Internacional
➢ Atividade avaliativa do módulo
➢ Leitura recomendada



Módulo 5 – Mapeando a nova Industria 4.0
• Aplicações tecnológicas
• Elementos a levar em consideração
• Transformações econômicas e produtivas
• Análises de conjuntura
• Registrando e implementado tecnologias, patentes e normas
internacionais.
➢ Atividade avaliativa do módulo
➢ Leitura recomendada

Módulo 6 – Projeto de inovação
• O que é a inovação?
• Processos e mudança tecnológica.
• Desenvolvendo um projeto
➢ Atividade avaliativa do módulo
➢ Leitura recomendada



Wesley Sá Teles

Internacionalista, professor e articulista, formado em Negociações Internacionais em
Barcelona, bacharel em Administração na Universidade Católica de Brasília,
Pósgraduado em Ciências Políticas e Relações Internacionais na FESPSP, MBA em
Parcerías Globais pelo ILADEC, MBA em Marketing Internacional pelo Massachusetts
Institute of Business, mestre em Políticas Sociais e Intervenção Comunitária com
especialização em Migrações pela Universidade de La Coruña (Espanha),
mestrando em Gestão e Planejamento de Cidades Inteligentes na Universitat
Carlemany (Andorra) e doutorando em Sociologia e Mundanças da Sociedade
Contemporânea na UNED (Espanha). Fundador do Think Tank CERES (Centro de
Estudos das Relações Internacionais, coordenador de economia do CEDEPEM-UFF,
editor chefe do Journal of Social Sciences da IAPSS, membro do Smartcity council e
membro do Observatório Galego da Lusofonia e do IGADI Instituto Galego de
Análise e Documentação Internacional, atual Gestor de Internacionalização do
Governo de Galiza. Atuou como paradiplomata do Governo da Catalunha durante
7 anos, sendo responsável do setor de paradiplomacia e cidades inteligentes.
Poliglota e escritor e autor do livro Cadernos de Paradiplomacia.

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

https://www.linkedin.com/in/wesley-sa-teles-guerra-25658a26/


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

