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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,
fundaram 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?

A busca pela hegemonia de poder no Sistema Internacional
atingiu o ápice durante a Guerra Fria com o início da a
exploração espacial. Desde então, há um grande esforço e
alguns êxitos na tentativa de tornar o Espaço Exterior em uma
zona de cooperação internacional através dos ideais
antimilitarização. No entanto, o desenvolvimento das
tecnologias e a busca por recursos econômicos espaciais,
fizeram com que o Espaço Exterior se tornasse um cenário de
grandes disputas. Sendo assim, a maioria das nações
economicamente estáveis ou em ascensão investem
paulatinamente em instrumentos de secularização neste setor.
Portanto, é imprescindível o conhecimento da Astropolítica, uma
a teoria geopolítica contemporânea específica para a
compreensão do Espaço Exterior, enquanto zona
geoestratégica.



Este curso, com um total de 100 horas, tem como objetivo
apresentar a teoria Astropolítica aos acadêmicos de Relações
Internacionais e elucidar a relevância do Espaço Exterior como
instrumento vantajoso sobre as demais capacidades de poder.

SOBRE O CURSO

FORMA DE OFERECIMENTO: 
Aulas síncronas, ao vivo via Google meet e plataforma de ensino ENFRI

PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS: 
Ensino superior completo ou em andamento. Recomenda-se conhecimento prévio
em teorías de geopolítica clássica

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 100hs, em curso de extensão "Astropolítica:
a Geopolítica do espaço exterior".

DATAS E HORÁRIOS DAS AULAS:
04/05 até 17/06. sempre terças e quintas das 19h30 às 21h30



ESTRUTURA DO CURSO

Módulo 1 -
➢ Guerra Fria e o início da exploração espacial: O pioneirismo soviético
➢ Brasil e a corrida espacial: A história não reconhecida
➢ Direito Espacial Internacional e os ideais antimilitarização
➢ Anos 1990 e o uso dos sistemas espaciais
➢ Anos 2000 e o uso dos sistemas espaciais

Módulo 2 –
➢ Astropolítica de Everett Dolman
➢ Zonas Estratégicas do Espaço Exterior
➢ Projeção Estratégica Espacial das Grandes Potências
➢ Empresas privadas na exploração espacial
➢ Analisando o futuro do Espaço Exterior

VALOR: 
R$ 400



Tatiana Garcia Delgado 
é bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário
Ritter dos Reis, pesquisadora do Laboratório de Estudos de
Defesa e Segurança (LEDS). Além disso, é pós-graduanda de
Relações Internacionais: Geopolítica e Defesa pelo Centro de
Estudos Internacionais sobre o Governo (CEGOV) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialista
na teoria geopolítica contemporânea avançada sobre o Espaço
Exterior, a Astropolítica, desenvolvendo pesquisas na área desde
2018. 

RESPONSÁVEL
PELO CURSO

https://www.linkedin.com/in/tatiana-garcia-delgado-003aab129


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

