
Política Pública e Relações Internacionais

Visão geral

Política Pública e Relações Internacionais é um curso interdisciplinar que busca

compreender as nuances da ação da sociedade civil organizada e do Estado.

Diante dessa perspectiva observa-se o papel de desempenho das instituições

governamentais, e das instituições privadas como entes promotores de interesses

diversos a nível nacional e internacional.

Como cidadãos e membros de uma sociedade temos que ampliar o pensamento

crítico e compreender que a política pública é uma ferramenta de inclusão social,

cujo uso possibilita ao profissional de Relações Internacionais construir pontes no

âmbito da solução de problemas.

A partir de uma perspectiva dinâmica o curso privilegia uma abordagem dialogal, a

fim de que o aluno possa elaborar os próprios argumentos, e desenvolver um

pensamento capaz de articular as diferentes temáticas do quadro político,

econômico e social do Brasil e do mundo.



Professor

Bruno Veillard – Bacharel em Relações Internacionais e Mestre em Sociologia

Política pelo UCAM-IUPERJ. É professor e Diretor-executivo da Episteme

International. Também é analista no CEIRI News como produtor de análises de

conjuntura sobre temáticas variadas com ênfase na Europa nórdica, báltica e

Rússia. Seus principais assuntos de interesse são política internacional, política

externa brasileira, ativismo transnacional, e negócios internacionais.

Ementa

O curso aborda uma discussão dos elementos políticos e teóricos que abrangem a

ascensão do Keynesianismo, os principais conceitos e definições da politica

pública, e a interface da politica externa como uma politica pública mediante a

apresentação de estudos de caso específicos.

Objetivos

Conhecer os principais teóricos formadores da Política Pública

Analisar os principais aspectos de convergência e de divergência das Políticas

Públicas e suas implicações para a democracia

Discutir as especificidades do conhecimento de Políticas Públicas e sua

articulação com estudos de caso de temáticas específicas

Identificar abordagens de ação e diálogo entre agências governamentais e a

sociedade civil

Fortalecer a integração profissional mediante a valorização da ética e do

conhecimento



Público alvo

O curso é livre para profissionais e estudantes de Relações Internacionais,

Administração, Economia, Ciências Sociais, assim como de qualquer área de

conhecimento, e demais interessados em aprender e desenvolver competências

relacionadas as Políticas Públicas no âmbito doméstico e internacional.

Valor

O valor integral do curso é R$ 250,00.

O valor para os parceiros é R$ 125,00.

Informa-se que o comprovante de pagamento deve ser remetido para o email:

pagamento.epistemeinternational@gmail.com para efetuar a matrícula no curso.

A comprovação de vínculo com a CRATO e demais instituições deve ser feita com

o envio de cópia digitalizada de qualquer documento atual. O e-mail para

recebimento é: episteme.international@gmail.com

Observação: os valores pagos não serão devolvidos em nenhuma hipótese

Recursos

Encontros online com aulas expositivas e dinâmicas;

Grupo de Desenvolvimento Profissional no Telegram;

Disponibilização de leituras e materiais de apoio;

Duas aulas semanais durante o mês de setembro sem a gravação;

Apoio pedagógico e orientação vocacional;

Certificado de 10 horas;

mailto:pagamento.epistemeinternational@gmail.com
mailto:episteme.international@gmail.com


Encontros

As aulas ocorrerão às segundas e sextas, ao vivo, entre os dias 05/09 à 23/09,

das 19:00h às 20:30h, através do aplicativo Google Meet

Módulo 1 – Abordagens teóricas de Política Pública (05 de Setembro)

● O que é Política Pública ?

● Relação entre Estado, sociedade e democracia

Encontro 2 – Políticas Públicas e Direitos Humanos (09 de Setembro)

● Direito Internacional dos Direitos Humanos e o uso dos recursos nacionais

em Políticas Públicas

● Regionalismos, Direitos Humanos e Políticas Públicas: o caso das

Américas em perspectiva comparada

Encontro 3 – Políticas Públicas e Diplomacia Científica (12 de Setembro)

● Política, governança e inovação na saúde

● Política, gestão e a importância das organizações internacionais na

educação

Encontro 4 – Políticas Públicas e Migração (16 de Setembro)

● Políticas Públicas e Direito Internacional em matéria de asilo e refúgio

● Migração e Terrorismo



Encontro 5 – Políticas Públicas e Meio Ambiente (19 de Setembro)

● Breve histórico: Políticas nacionais e conferências internacionais

● Estado, sociedade, preservação e sustentabilidade

Encontro 6 – Políticas Públicas e Relações Internacionais (23 de Setembro)

● Relação entre as Políticas Públicas nacionais e a Política Externa Brasileira

● Integração regional e sua influência sobre as Políticas Públicas nacionais:

O caso da integração Sul-americana.
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