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PRESTÍGIO INTERNACIONAL

Líder na produção de conhecimento de ponta há sete décadas, a FGV possui um qua-

dro de professores e pesquisadores sem par. Por esse motivo, ela vem sendo eleita nos 

últimos anos como o mais importante centro de pensamento independente da América 

Latina e um dos dez melhores think tanks do mundo. Nossa rede de colaborações englo-

ba mais de 150 instituições internacionais de excelência.

A filosofia de ensino da FGV tem o objetivo de alavancar essas conexões interna-

cionais no dia-a-dia da sala de aula, buscando a cada instante oportunidades para que 

nossos alunos possam expandir seus horizontes e construir as trajetórias intelectuais e 

profissionais que desejam. 

O curso de Relações Internacionais da FGV foi criado após estudo minucioso das 

melhores condições para o desenvolvimento intelectual e profissional de jovens inte-

ressados em seguir uma carreira global. 

Nosso programa foi desenhado para qualificar os alunos nas habilidades e nas com-

petências necessárias para a construção de trajetórias pessoais criativas e produtivas. 

O objetivo é preparar os estudantes para um mercado global de trabalho que demanda 

estudo intensivo para lidar com problemas complexos e transformação tecnológica 

constante.

FUNDAÇÃO 
GETULIO VARGAS

ESCOLA DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS
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METODOLOGIA DE 
ENSINO VOLTADA 
PARA A EXCELÊNCIA

Saiba mais sobre os 

cursos de graduação.

NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO
Nossa metodologia de ensino está voltada para alavancar o potencial de cada um de nos-

sos estudantes, que vira membro da comunidade FGV para toda a vida.

As aulas de disciplinas substantivas são divididas em aulas temáticas expositivas, sessões 

de análise crítica de textos, estudos de caso voltados à resolução de problemas, oficinas de 

trabalho para a geração de ideias, debates estruturados de temas candentes da agenda atual 

e simulações de negociações.

O trabalho na sala de aula é voltado para a aquisição de habilidades e competências – da 

redação de textos profissionais a técnicas de visualização de dados usando linguagem com-

putacional, da elaboração de campanhas de captação de recursos e advocacy à análise de 

risco político para o mercado financeiro.

POR QUE CURSAR RELAÇÕES INTERNACIONAIS E ONDE 
ATUAR?

O mercado de trabalho em Relações Internacionais para egressos das melhores faculda-

des do Brasil é verdadeiramente transnacional. A rede de internacionalistas espalha-se por 

todo o mundo, como revela nossa associação de ex-alunos (Alumni).  Alguns exemplos de 

carreira incluem: 

• Agências internacionais: OMC, FMI, Banco Mundial, Interpol, etc.;

• Organismos internacionais: UNICEF, UNESCO, Alto Comissariado para Refugiados, 

Organização Mundial da Saúde, etc.;

• Análise de risco político para o mercado financeiro;

• Relações institucionais e diplomacia empresarial em empresas multinacionais e startups;

• Advocacy (representação de interesses) para organizações da sociedade civil, tais como 

Greenpeace, Human Rights Watch, Anistia Internacional, Conectas, Caritas, etc.;

• Filantropia: fundações privadas como Bill and Melinda Gates, Ford, Itaú, etc; 

• Setor público: Ministério das Relações Exteriores, Gestão de Políticas Públicas (Ministério 

do Planejamento), Análise de Comércio Exterior (Ministério da Indústria, Comércio Exte-

rior e Serviços), Polícia Federal, Consultoria Legislativa (Congresso Nacional), assessoria 

internacional em tribunais superiores, etc.;

• Governos locais, atuando em secretarias municipais e estaduais de Direitos Humanos, Re-

lações Internacionais, Planejamento, Meio Ambiente, entre outras;

• Academia: ingresso em programas de mestrado e doutorado de ponta no Brasil e no 

exterior. 

“Estamos em constante diálogo com nossos alunos para entender suas 

preferências e aptidões, para que eles possam ter a melhor experiência e 

aproveitar o máximo desses 4 anos na FGV RI”

Oliver Stuenkel, professor da FGV RI
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POR QUE O 
CURSO DE RI DA 
FGV É O MELHOR? 

O curso de Relações Internacionais da 

FGV foi montado para garantir que nossos 

alunos estejam sempre posicionados para 

tirar vantagem máxima das oportunidades 

existentes de internacionalização e inova-

ção tecnológica ainda durante os anos de 

formação. 

1. Programa de estudos intenso voltado 

para a excelência em nível internacional. 

2. Foco em habilidades e competências.

3. Trilha de disciplinas em Ciência de Dados.

4. Oportunidades de intercâmbio e está-

gios no exterior.

5. Corpo docente com produção intelec-

tual de ponta e ativa participação no 

debate público nacional e global. 

A estrutura e a dinâmica do 

curso garantem a formação de 

um profissional capaz de atuar e 

ocupar as melhores posições em 

instituições privadas e públicas, 

nacionais ou internacionais. 

GRADUAÇÃO 
EM RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS

A nossa grade horária foi pensada para preparar os alunos da Escola de Relações Inter-

nacionais para diferentes áreas de atuação. Cada curso é cuidadosamente desenhado para 

promover a aquisição de habilidades e competências que serão essenciais na trajetória pro-

fissional de um internacionalista. 

6 FGV RI

1º Período 2º Período 3º Período 4º Período

Introdução 
às relações 

internacionais

Teoria das RI I – 
Guerra e paz

Teoria das RI II – 
Normas e instituições 

internacionais

Teoria das RI 
III – Governança 

transnacional

Economia I Economia II
Economia política 

internacional
Desenvolvimento 

internacional

História 
internacional

Ciência de dados
Probabilidade e 

estatística
Econometria e 

inferência causal

Inglês instrumental
para RI

Filosofia política 
internacional

Política externa 
brasileira 

contemporânea

Direito 
internacional

Raciocínio lógico 
para RI

Oficinas 
profissionais II

Oficinas 
profissionais III

Oficinas 
profissionais IV

Oficinas 
profissionais I

5º Período 6º Período 7º Período + estágio 8º Período + estágio

Teoria das RI 
IV – Segurança 
internacional

Teoria das RI V – 
Teorias normativas

Estratégias 
de desenho e 
monografia

Seminário de 
monografia

Teoria dos jogos 
aplicadas às RI

Política comparada
Análise de risco 

político
Tópicos avançados 

em RI

Economia Brasileira
Optativas 
temáticas

Estágio 
supervisionado

Estágio 
supervisionado

Optativas temáticas
Optativa de oficina 

profissional
Optativas 
temáticas

Carga horária
Atividades 

complementares
Estágio 

supervisionado
Carga horária total

110h 460h 2700h
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A Escola de Relações Internacionais 

enfatiza a inserção profissional de seus 

egressos ainda durante a graduação. 

Nosso foco é preparar estudantes para 

carreiras globais, seja no setor público 

ou no privado, no Brasil ou no exterior. 

Por isso, os estudantes participam de ati-

vidades do Centro de Carreiras desde o 

primeiro semestre. 

• CONVERSAS DE CARREIRAS – São 

realizados quatro encontros semestrais 

com profissionais de Relações Interna-

cionais, a fim de que os alunos conhe-

çam todas as possibilidades que a car-

reira oferece.

• MENTORIA – Os alunos da graduação 

são pareados com ex-alunos – inclusive 

dos nossos programas de pós-gradua-

ção, muitos dos quais residem no exte-

rior – a fim de promover networking.

• VOLUNTARIADO – A Escola incentiva 

o envolvimento de alunos em ativida-

A Clínica de Habilidades da Escola de 

RI da FGV oferece oficinas profissionais 

durante todo o curso, com o objetivo de 

preparar os estudantes para o mercado 

de trabalho. Os cursos são desenhados em 

função do diálogo da Escola com empre-

gadores dos setores privado, público e ter-

ceiro setor, assegurando que o treinamento 

esteja alinhado às demandas do mercado, 

inclusive na área tecnológica.

A Clínica de Habilidades é dividida em 

cinco áreas temáticas:

• Habilidades de Comunicação (como 

Treinamento de Mídia, Oratória, Apre-

sentações, Técnicas de Debate, Téc-

nicas de Negociação, Elaboração de 

Textos para a Imprensa, Elaboração de 

Textos para Clientes).

des de voluntariado, em São Paulo ou 

em outras cidades, inclusive no exterior.

• FEIRAS DE CARREIRAS – Todo ano a 

FGV organizada sua feira de carreira 

para facilitar contatos entre alunos e 

futuros empregadores.

• ESTÁGIO SUPERVISIONADO – O es-

tágio é uma disciplina obrigatória da 

grade do curso de Relações Interna-

cionais da FGV, podendo ser feito no 

Brasil ou no exterior. 

• INICIAÇÃO CIENTÍFICA – A partir do 

terceiro semestre, alunos interessados 

em explorar o mercado acadêmico têm 

a possibilidade de participar de proje-

tos de pesquisa coordenados por pes-

quisadores da casa.

• OFICINAS PROFISSIONAIS – Cursos 

oferecidos pela Clínica de Habilidades 

são voltados à preparação dos estu-

dantes para processos competitivos de 

ingresso no mercado de trabalho.

• Gestão de Carreira (como Gestão de 

Tempo, Gestão Profissional de Mídias 

Sociais, Elaboração de candidaturas 

para Mestrados e Doutorados no Bra-

sil e no Exterior, Pedidos de Bolsas de 

Estudo).

• Planejamento Estratégico (como Cam-

panhas de Advocacy, Elaboração e 

Gestão de Projetos, Mapa de Stakehol-

ders, Avaliação de Impacto).

• Habilidades Sociais e de Equipe (Me-

diação de Conflitos, Trabalhando em 

Ambientes Multiculturais, Psicologia 

para o Mercado de Trabalho).

• Gestão de Conhecimento (como Excel, 

Plataforma Bloomberg, Visualização de 

Dados).

CENTRO DE 
CARREIRAS

CLÍNICA DE 
HABILIDADES

BOLSAS DE ESTUDOS

BOLSA MÉRITO
• Serão atribuídas a alunos que tenham se destacado no vestibular.

A Escola de Relações Internacionais disponibiliza três modalidades de bolsa:

BOLSAS RESTITUÍVEIS 
• Os alunos poderão pleitear bolsas cujo valor começará a ser restituído 

após a conclusão do curso. Essas bolsas podem cobrir o valor da 

mensalidade integral ou parcialmente.

BOLSA NÃO-RESTITUÍVEL  
• Os alunos poderão pleitear uma bolsa cujo valor não precisará ser 

restituído.
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INTERCÂMBIO
Acreditamos que nossos alunos se beneficiam sempre que expandem seus horizontes, no 

Brasil e no mundo. Para nós, os programas de intercâmbio, mesmo quando curtos, oferecem 

oportunidade ímpar de desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal. Para isso, a FGV 

dispõe de convênios com instituições de ensino de excelência nos cinco continentes. Nossos 

alunos são incentivados a realizar cursos intensivos de verão e inverno, estágios, imersões e 

intercâmbios de estudos no exterior. 

ENTIDADES ESTUDANTIS

• Atlética Jacaré FGV;

• Diretório Acadêmico GV (DAGV);

• Coletivo Feminista Candaces FGV;

• Coletivo LGBT GV∆;

• Coletivo Negro 20 de novembro FGV;

• Cursinho FGV;

• Conexão Social FGV;

• ITCP FGV;

• Empresa Júnior FGV;

• Gazeta Vargas;

• FGV Cult;

• Coletivo #VemdeBike FGV;

• Clube de Simulações FGV Global

• E muitos outros.

ESTUDO DE IDIOMAS
O curso de Relações Internacionais da FGV prepara seus alunos para o domínio profis-

sional do idioma em português e inglês. Para alunos interessados em aprender outras lín-

guas, a Escola possui um leque de acordos de cooperação com institutos especializados 

de ponta na região de nosso campus, nas redondezas da Avenida Paulista. 

“Excelência é o que estamos construindo na FGV RI. Um curso que 

apresente aos seus alunos as mais variadas possibilidades de carreiras 

que um internacionalista pode ter.” 

Eduardo Mello, Coordenador da Graduação em Relações Internacionais 

“Escolhi fazer RI na FGV, pois, ao conhecer os professores, me senti 

inspirada e percebi que a dinâmica do curso seria muito diferente em 

relação às demais universidades. Além disso, a grade curricular foi a que 

mais me chamou a atenção e me ajudou a escolher a FGV.” 

Fernanda Garcia, aluna da FGV RI

FGV RI – FALE COM A 

COORDENAÇÃO

Telefone: (11) 3799-3755

E-mail: ri@fgv.br

PROCESSO 
SELETIVO

O ingresso no curso é possível via vesti-

bular, ENEM ou exames internacionais (IB, 

Abitur, Bac, SAT, entre outros). 

Quantidade de vagas por processo 

seletivo:

Para datas e inscrições, acesse 

vestibular.fgv.br 

Vestibular: 78

ENEM: 10

Internacional: 12 

Relação candidato/vaga: 8,6



ESCOLA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Telefone: (11) 3799-3755

E-mail: ri@fgv.br

      fgv.ri

      fgv_ri

      @fgvri
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