
 

MBA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
  
  

COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Fernando Dalbão de Carvalho.  

  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Negócios, Administração e Direito.  

 

DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Negócios, 

Administração e Direito, na modalidade on-line.  

 

OBJETIVOS DO CURSO:  

Os objetivos do curso são:  

• Especializar profissionais dos setores público, privado, educacional, terceiro 

setor, dentre outros, para lidarem com as relações internacionais; • Despertar o senso 

crítico para a análise das relações internacionais;  

• Contribuir para a criação da capacidade técnica para estabelecer relações, 

contatos entre diversos agentes sociais, tais como: câmaras de comércio, embaixadas, 

associações, organismos internacionais, empresas e órgãos governamentais;  

• Elaborar e avaliar informações sobre a conjuntura internacional;  identificar, 

discutir e avaliar, a partir do senso crítico, as consequências das crises econômicas, 

conflitos bélicos e outros acontecimentos que fazem parte da comunidade 

internacional;  

• Interpretar e avaliar os processos políticos, econômicos, sociais, culturais e 

jurídicos em diferentes contextos;  

• Analisar os principais tratados e acordos internacionais;  contribuir e intervir nas 

relações entre Estados, instituições, organizações e associações internacionais;  

• Promover a pesquisa e o processo de inovação como forma de acompanhamento 

das mudanças tecnológicas, sociais e culturais.  

  

 PÚBLICO-ALVO:  

Pessoas com graduação completa em qualquer área acadêmica, que demandam 

ampliar os seus conhecimentos sobre as técnicas, estratégias e principais teorias 

relacionadas às Relações Internacionais.  

 

JUSTIFICATIVA DO CURSO:  

O homem não é uma ilha, não vive isolado e precisa procurar nas relações com os 

demais membros da sociedade satisfazer as suas demandas, ou seja, nem tudo o que o 

  
  
  



homem demanda ele consegue produzir. Quando essa teoria é extrapolada para um 

país, o mesmo pode ser constatado: nenhum país é autossuficiente, nenhuma nação 

consegue, sem a parceria com as demais, suprir todas as suas necessidades.  

O curso de pós-graduação MBA em Relações Internacionais visa a promover um 

ambiente em que o estudante possa aprender as principais ferramentas que auxilie no 

seu desempenho frente ao ambiente internacional que se apresenta, desenvolvendo 

habilidades e conhecimentos teóricos que trarão segurança em suas tomadas de 

decisões, num ambiente de negócios cada dia mais conectado e integrado.  

Considerando a experiência dos professores e dos pesquisadores da Universidade 

Cruzeiro do Sul no estudo, pesquisa e no conhecimento da conjuntura internacional, a 

proposta do Curso de pós-graduação MBA em Relações Internacionais se justifica como 

uma contribuição à sociedade, especificamente, às pessoas e organizações que precisam 

se relacionar com o mundo, promover recursos humanos e talentos para a expansão do 

raio de atuação profissional, além das fronteiras do país, gerando sinergia entre o 

conhecimento local e global.  

  

CARGA HORÁRIA: 450h.  

 

DURAÇÃO: 12 meses.  

  

MATRIZ DE DISCIPLINAS:  

 

 


