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E DIPLOMACIA

PRESENCIAL



Nessa Especialização, você irá estudar conhecimentos de RI, assim como diplomacia,

direito internacional público e privado, economia internacional, geopolítica e história mundial. O

aluno dessa Pós-Graduação poderá atuar em diversas organizações que trabalham com Relações

Internacionais (públicas, privadas e ONGs), agências governamentais, câmaras de comércio,

consulados e outras instituições que atuam com as relações entre nações e suas necessidades de

acordos diplomáticos, políticos, econômicos, legais e culturais. Também há possibilidade de

estágio na área de atuação profissional do curso.

Também será capacitado para desenvolver habilidades analíticas e organizacionais de um

atual profissional de relações internacionais, organizações públicas, ONGs e multinacionais; assim

como demonstrar uma atitude proativa neste setor que exige visão estratégica, dinamismo e

disciplina.

O curso pode ser concluído em apenas um ano, com mensalidade acessível e disciplinas

com o MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais.

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Santos Andrade

DURAÇÃO

12 meses

INVESTIMENTO

18 parcelas de R$ 499,00

MATRIZ CURRICULAR

360 horas

PERIODICIDADE

Semanal

DIAS E HORÁRIOS

SEGUNDA e QUARTA

das 19h às 22h

Estão aptos a ingressar nesse curso graduados em Direito,

Relações Internacionais, Comércio Exterior, Administração,

Economia, Marketing e áreas correlatas; profissionais com

funções em organizações internacionais, Diplomacia,

Comércio Exterior, Negociação, Marketing, Produção,

Logística e Finanças.



Coordenação

DARIO LUIZ DIAS PAIXÃO

dariopaixao@hotmail.com

▪ Administrador;

▪ MBA em Gestão Educacional;

▪ Especialista em Gestão Estratégica de

Empresas Globalizadas;

▪ Mestre e Doutor em Gestão do Turismo;

▪ Professor e coordenador da UP desde

1999;

▪ Avaliador do MEC para cursos de gestão;

▪ Empresário e consultor nas áreas de

Educação e Turismo.

Coordenação

mailto:dariopaixao@hotmail.com


Clique aqui para saber mais

PROGRAMA

do Curso



Clique aqui para saber mais

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO - 28H

A disciplina justifica-se na necessidade de reflexão sobre a regulação do internacional como

substrato ao estudo da aplicabilidade interna e externa de normas internacionais de direito

internacional público.

POLÍTICA INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA - 28H

Política e economia mundial, globalização, modelos de capitalismo e ascensão da China.

Política comercial. Cenários globais.

TEORIA E PRÁTICA DA DIPLOMACIA - 28H

O programa abrange os campos da política internacional, o direito internacional, política

comparada, história diplomática, bem como a teoria e prática diplomática. Especificamente,

congrega conhecimentos amplos de teoria e história da diplomacia, seus atores e práticas,

fornecendo subsídios para análise de questões contemporâneas das Relações Internacionais.

TÓPICOS DA AGENDA INTERNACIONAL - 28H

A disciplina Tópicos da Agenda Internacional fornece aos alunos as ferramentas, tanto

históricas quanto teóricas, que permitam uma compreensão mais aprofundada sobre alguns

dos principais temas da agenda internacional da atualidade, com particular foco no Brasil.

TÓPICOS AVANÇADOS EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS (DIREITOS HUMANOS) - 28H

Introdução aos Direitos Humanos sob a perspectiva das relações internacionais, a partir do

estudo dos fundamentos teóricos dessa complexa temática, das interações e dos

constrangimentos entre as leis nacionais/internacionais e o comportamento dos Estados, do

conhecimento dos instrumentos de proteção internacionais existentes.

GEOPOLÍTICA E ECONOMIA INTERNACIONAL - 28H

Fundamentos e conceitos da Geopolítica. A organização do espaço mundial. Os conflitos

etnicos



Clique aqui para saber mais

étnico-nacionalistas e separatistas. Os desafios e as relações de fronteira na nova ordem

econômica e política mundial. O Brasil no contexto geopolítico mundial. Panorama da

economia mundial. Inserção do Brasil na economia global. Ciclos da economia mundial. III

Revolução Industrial e Tecnológica. Globalização econômica e financeira: internacionalização e

liberalização. Inserção periférica. Brasil diante da globalização. Crises monetárias e financeiras.

Nova arquitetura financeira mundial. Cenários prospectivos da economia mundial.

MARKETING INTERNACIONAL E INTERNACIONALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES - 28H

Abordagem básica de análise e estudo das teorias existentes (fundamentos de marketing,

estratégias de produto, distribuição, comunicação) para aplicação à realidade dos negócios

internacionais. Aplicação de conceitos de Planejamento Estratégico Global para as demandas

de internacionalização de organizações no mercado exterior. Avaliação crítica dos desafios

estratégicos apresentados pelo aumento da exposição dos indivíduos, empresas e governos na

globalização.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO - 28H

Estudo e aplicação das tendências de mercado e de inteligência artificial na gestão

empresarial. Empreendedorismo e processo de inovação. Planejamento a partir da

identificação de oportunidades e ideias. Criação, moldagem, reconhecimento e captura por

meio do desenvolvimento da criatividade.

GESTÃO DE CRISES, CONFLITOS E MUDANÇAS - 28H

Aborda a importância da negociação no contexto organizacional, a procura pelo equilíbrio nas

negociações, os conceitos e a prática da negociação, a negociação como um processo e as

etapas de uma negociação. Além disso, são trabalhados os estilos de negociação, a ética no

processo de negociação, a barganha e a negociação baseada em princípios. O entendimento

dos conflitos, sua origem, as barreiras e sua resolução, completarão o ciclo do módulo. Mesas

de negociação colocarão os estudantes em contato com as práticas.

REMOTO
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GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E NEGOCIAÇÃO - 28H

Comunicar-se e negociar de maneira eficiente é considerado por muitos o maior desafio de

qualquer tipo de organização. Os profissionais precisam divulgar, interna e externamente, suas

ideias e projetos, buscando resultados satisfatórios para si mesmos e para a organização. O

objetivo do módulo é desvendar os elementos da comunicação e da negociação.

LIDERANÇA, COACHING E GESTÃO DE CARREIRA - 40H

Capacitar os alunos para um melhor entendimento do método de Coaching, bem como suas

aplicações e em como se diferencia de outras abordagens de Desenvolvimento Humano.

Desafiá-los, por meio das atividades propostas, a experimentar algumas técnicas e utilizar

ferramentas da área, podendo aplicar o aprendizado obtido para o seu próprio planejamento

de carreira, bem como adaptar o método a sua realidade profissional agregando valor à sua

função atual.

MODELOS DE NEGÓCIOS E GESTÃO ESTRATÉGICA - 40H

Fundamentos de modelagem de negócios a partir da identificação de oportunidades. Conceito

de empresas pipelines e plataformas. Principais aspectos de modelos de negócios: problema,

solução, segmentos de clientes, proposta de valor, canais de distribuição, relacionamento com

clientes, fontes de receita, estrutura de custos, levantamento de hipóteses, testes e validações

do modelo de negócios. Produto Mínimo Viável (MVP). Análise do processo de execução de

novos empreendimentos.

REMOTO

REMOTO

REMOTO
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CONHEÇA A 

UP

Unidade Santos Andrade



Clique e 

Clique e fale com nossos 
especialistas

Ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

https://bit.ly/3kZGd17
https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&_ga=2.129499211.674627095.1626370579-728873036.1625846206&c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29

