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Bacharelado em 
Relações Internacionais



O BRI é oferecido no campus de São Bernardo do Campo da UFABC, nos 
turnos matutino e noturno. Seu projeto é focado no estudo das dimensões 
políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais da inserção do 
Brasil nos cenários regional e mundial. A meta que se propõe o BRI é 
formar profissionais e pesquisadores capazes de lidar com desafios do 
desenvolvimento diante da economia globalizada.
Ao oferecer uma base ampla de formação, o BRI possibilita o 
entendimento das questões internacionais em seu contexto 
econômico, geopolítico, histórico, político, jurídico, cultural 
e social. O estudante será estimulado a adquirir, além 
disso, a capacidade de análise e avaliação de cenários 
e proposição de soluções a problemas ligados à 
atuação no espaço internacional. O estudante poderá 
complementar seus estudos por meio de programas 
de intercâmbio e estágio, aos quais a universidade 
oferece suporte. Poderá, também, expandir seu 
conhecimento por meio de atividades de extensão 
– palestras, debates, seminários e cursos extra-
curriculares – que o BRI promove com frequência, 
além do acesso a grupos de estudo e pesquisa.

Estrutura curricular 

 y Diplomação: Bacharel em Relações Internacionais 
 y Carga horária total do curso: 2856 horas/aula
 y Número de créditos (total somando BCH e BRI): 228 
 y Estágio: Não obrigatório 
 y Turno de oferta: Matutino e Noturno 
 y Número de vagas por turno: 38 
 y Campus de oferta: São Bernardo do Campo
 y Conceito do Curso pelo MEC: Nota máxima (5)
 y Conceito no ENADE: Nota máxima (5)



Eixos estruturantes do Curso

 y Geopolítica da energia e dos recursos naturais;
 y Globalização produtiva, ciência tecnologia e inovação;
 y Integração econômica, política e cultural da América do Sul;
 y Governança global e relações de poder.

Projetos vinculados ao BRI 

Os docentes do BRI se articulam em uma série de 
iniciativas de pesquisa e extensão, dentre as quais 

estão: OPEB - Observatório de Política Externa e da 
Inserção Internacional do Brasil; GESG - Grupo 

de Estudos do Sul Global; NEEDDS - Núcleo 
de Estudos Estratégicos sobre Democracia, 
Desenvolvimento e Sustentabilidade; NEAB - 
Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros; 
GEPNN - Grupo de Pesquisas sobre o Novo 
Neocolonialismo; GEMUT - Grupo de Estudos 

Mundo em Transformação;  SOOI - Simulação 
de Organismos e Organizações Internacionais; 

CSVM-UFABC - Cátedra Sérgio Vieira de Mello UFABC; 
GEDHRI – Grupo de Estudos em Direitos Humanos e 

Relações Internacionais, entre outros. 

Coordenação

Coordenação: Profa. Dra. Cristine Koehler Zanella 
Vice-Coordenação: Prof. Dr. Diego Araújo Azzi 
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O projeto do Bacharelado em Relações Internacionais (BRI) 
é focado no estudo das dimensões políticas, econômicas, 
sociais, jurídicas, ambientais e culturais da inserção do Brasil 
nos cenários regional e mundial. O BRI forma profissionais e 
pesquisadores capazes de lidar com desafios do desenvolvimento 
diante da economia globalizada. Ao oferecer uma base ampla e 
interdisciplinar, o BRI possibilita o entendimento das questões 
internacionais a partir de múltiplas dimensões. Uma vez 
formado, o internacionalista encontra possibilidades de inserção 
profissional nos setores público e privado, em organizações 
internacionais, em instituições de ensino e pesquisa e em 
organizações da sociedade civil organizada.

Entidade discente vinculada ao BRI 
InseRI: entidade pensada por alunos para alunos, visando aproximação com 
o mercado de trabalho.

Representação discente
CARI - Centro Acadêmico de Relações Internacionais.

Site: http://cursos.ufabc.edu.br/bacharelado-em-relacoes-internacionais  
Página: https://www.facebook.com/BRI.ufabc/  
Canal: https://www.youtube.com/channel/UCb5v09KK9u7QIwzbTA42qjA 


