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I - JUSTIFICATIVA: 

  

I.1 - Pertinência socioeconômica e cultural: aspectos gerais. 

 

 
A UFRRJ possui o seu Campus principal localizado em uma região bastante 

peculiar na geografia do Estado do Rio de Janeiro. Está situado aproximadamente a 80 

km do centro da cidade do Rio de Janeiro, e possui diversas vias de acesso: Av. Brasil, 

Rodovia Presidente Dutra - BR-116 ou Rio-Santos. O perímetro da Universidade 

compreende uma vasta região a partir do município de Seropédica, recente 

desmembramento da antiga Vila, atual município, de Itaguaí. Perfazendo um raio de 

abrangência de aproximadamente 50 km, as regiões limítrofes, que constituem o em 

torno à Universidade, são: 1) a Baixada Fluminense, região densamente povoada, 

composta de municípios Nova Iguaçu, Queimados, Caxias, Belford Roxo, São João de 

Meriti, Mesquita, Nilópolis, cuja proximidade se acentuou a partir da criação do 

Instituto Multidisplinar, décimo Instituto da UFRRJ, que entrou em funcionamento em 

março de 2006, em Nova Iguaçu. Observe-se que, segundo inúmeros indicadores, essa 

macro-região, que integra a chamada Região Metropolitana do Rio de Janeiro, acumula 

recordes negativos. Nela encontramos as menores taxas de desenvolvimento humano 

do Estado, sendo gravíssimos problemas como falta de saneamento básico, habitação, 

transporte de massas, educação de qualidade e segurança pública. 2) A chamada Zona 

Oeste do Município do Rio de Janeiro, região densamente povoada e economicamente 

fundamental na geografia do Estado está, igualmente, situada sob a influencia direta 

da UFRRJ.  3) Outra região, no raio de abrangência da UFRRJ é a Costa Verde, 

compreendendo municípios como Mangaratiba e Angra dos Reis, na direção do Sul 

Fluminense. 4) Mais uma região estratégica sob nossa influencia é o Vale do Paraíba. 

Nela, municípios como Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Vassouras, 

Valença, Três Rios, Quatis, Volta Redonda, etc., constituem uma região de destacado 

significado histórico e econômico no Estado do Rio de Janeiro.  O quadro abaixo 

apresenta dados populacionais mais precisos sobre as quatro regiões, e respectivos 

municípios onde a UFRRJ está inserida, com informações mais detalhadas sobre a 

população. 
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Quadro populacional das regiões sob a influência direta da UFRRJ 

Regiões sob a influência da UFRRJ Municipio População 

Costa Verde e Sul Fluminense Mangaratiba 26.785 

Angra dos Reis 135.794 

Parati 32.105 

 Baixada Fluminense/ Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro 

Zona Oeste do Rio de Janeiro* 2.200.540 

Seropédica
1
 66.072 

Itaguaí 83.861 

Nova Iguaçu
2
 844.583 

Duque de Caxias 855.010 

Queimados 120.137 

Belford Roxo 489.002 

Mesquita 185.552 

São João de Meriti 466.996 

Nilópolis 145.998 

Magé 237.000 

Japeri 85.758 

  Vale do Paraíba  Paracambi 37.642 

Vassouras 32.343 

Valença 66.479 

Engenheiro Paulo de Frontin 12.577 

Rio das Flores 8.086 

Paraíba do Sul 38.094 

Quatis 11.960 

Três Rios
3
 71.252 

Comendador Levy Gasparian 8.319 

São José do Vale Rio Preto 19.035 

Sapucaia 16.657 

Miguel Pereira 23.240 

Paty do Alferes 25.146 

Mendes 17.165 

Duas Barras 10.335 

Itatiaia 25.665 

Pinheiral 19.905 

Rio Claro 16.001 

Barra Mansa 176.151 

Piraí 22.719 

Resende 108.919 

Barra do Piraí 86.548 

Volta Redonda 258.145 

Região Serrana Petrópolis 310.216 

Teresópolis 145.263 

Guapimirim 41.484 

Total 7.584.541 

Fonte: IBGE. 2007 – registrado em 14/09/07  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Campus Sede  
2 Campus Avançado I - Instituto Multidisciplinar 
3 Campus Avançado II – Projeto em Implantação 
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Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro 

* 

População 

Região Administrativa Bairros 

XVIII - RA - Campo 
Grande 

Campo Grande, Cosmos, Inhoaiba, Santíssimo, Senador 
Vasconcelos 

484.362 

XVII - RA – Bangu Bangu, Padre Miguel, Senador Câmara 420.503 

XXVI - RA – 
Guaratiba 

Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Guaratiba 101.205 

XVI - RA – 
Jacarepaguá 

Anil, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Jacarepaguá, 
Pechincha, Praça Seca, Tanque, Taquara, Vila Valqueire 

469.682 

XXIV - RA - Barra da 
Tijuca 

Barra da Tijuca, Camorim, Grumari, Itanhangá, Joá, Recreio 
dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena 

174.353 

XXXIII - RA – 
Realengo 

Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães 
Bastos, Vila Militar 

239.146 

XIX - RA - Santa Cruz Paciência, Santa Cruz, Sepetiba 311.289 

Total 2.200.540 

Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a partir de Censo Realizado em 2000.  

 

 
É significativo recordar que, há pelo menos quatro ou cinco décadas, essa a 

grande área poderia realmente ser considerada um "Sertão Carioca",4 porque de fato 

era zona eminentemente rural. No passado, essas regiões estiveram voltadas para o 

desenvolvimento das economias açucareira, cafeeira e, mais recentemente, no século 

XX, o chamado "ciclo da laranja", identificado mais especificamente com a Zona Oeste 

do RJ e com a Baixada Fluminense. Entretanto, a realidade atual apresenta um quadro 

completamente diverso, pois a configuração econômico-social desses espaços  têm 

sofrido intensas transformações. Hoje, os indicadores populacionais, apontam para 

uma população de aproximadamente 8 milhões de habitantes.  Nos últimos anos, os 

investimentos na modernização do porto de Sepetiba, na indústria naval, em energia 

nuclear, a construção de indústrias siderúrgicas, no Município de Itaguaí e em Santa 

Cruz, Zona Oeste do RJ, o pólo petroquímico localizado no município de Duque de 

Caxias, a modernização das estradas que atravessam a região a partir da construção 

do Anel Rodoviário que ligará o recôncavo da Guanabara ao porto de Sepetiba, 

articulando a região onde será construída uma grande refinaria de petróleo no 

município de Itaboraí, o crescimento significativo do setor de serviços, dentre outros 

investimentos públicos e privados, evidenciam novo cenário para as regiões vizinhas à 

UFRRJ. Entretanto, observemos que em quase todas essas regiões são constatadas as 

menores taxas de desenvolvimento humano do Estado, sendo gravíssimos problemas 

como falta de saneamento básico, habitação, transporte de massas, educação de 

qualidade e segurança pública.  

                                                 
4 CORRÊA, Magalhães. O Sertão carioca. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1936. 
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 A UFRRJ, uma universidade da região Sudeste em uma área com perfil social, 

cultural e econômico semelhante ao das regiões mais carentes do país, em decorrência 

da sua posição periférica ao grande centro do Rio de Janeiro, tem “origem” remota  na 

criação, em 1910, da Escola Superior de Agronomia e Medicina Veterinária, vinculada 

ao Ministério da Agricultura, pelo Decreto 8.319 de 20 de outubro, sendo inaugurada 

oficialmente  em 10 de julho de 1912, entrando em funcionamento no ano seguinte 

com 60 alunos matriculados, dos quais 52 no curso de engenheiros agrônomos e oito 

no curso de médicos veterinários. Durante a Primeira República, a Escola esteve 

direcionada para a formação de quadros administrativos, com o objetivo de 

qualificação de técnicos que integrariam a burocracia do Estado. Nas décadas 

seguintes, a Escola passou por sucessivas transferências de sua sede quando em 1943 

foi criada a Universidade Rural que englobava a escola Nacional de Agronomia e a 

Escola Nacional de Veterinária, desde 1938 subordinadas ao Ministério da Educação e 

Saúde. Em 1948, a Universidade foi transferida para o Campus definitivo nas margens 

da Antiga Rodovia Rio-São Paulo, hoje BR-465. Em 1963, pelo Decreto 1.984, a 

Universidade Rural passou a denominar-se Universidade Federal Rural do Brasil, 

integrando a Escola Nacional de Agronomia, a Escola Nacional de Veterinária, as 

Escolas de Engenharia Florestal, Educação Técnica e Educação Familiar, além dos 

cursos técnicos de nível médio, dos Colégios Técnicos de Economia Doméstica e 

Agrícola "Ildefonso Simões Lopes". A UFRRJ, uma autarquia desde 1968, passou a 

atuar com uma estrutura mais flexível e dinâmica para acompanhar a Reforma 

Universitária que se implantava no país. Com a aprovação de seu Estatuto, em 1970, a 

Universidade ampliou suas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão, tendo, em 1972, 

iniciado o sistema de cursos em regime de créditos. 

Todavia, desde a década de 1960, incentivou-se um processo de expansão dos 

cursos de graduação. Em 1969, foram criados os cursos de Licenciatura em História 

Natural, em Engenharia Química e Ciências Agrícolas. Em 1970, eram oferecidos os 

cursos de Geologia, Zootecnia, Administração de Empresas, Economia e Ciências 

Contábeis. Em 1976, foram criados os cursos de Licenciatura plena em Educação 

Física, Matemática, Física e o Bacharelado de Matemática. Em 1991, foi criado o curso 

de Engenharia de Alimentos. No início da década de 2000 foram criados na Sede, em 

Seropédica, novos cursos de graduação: Arquitetura, Engenharia de Agrimensura, 

Engenharia Agrícola e História. 

Em 2005, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é incluída no Programa 

de Expansão do Ensino Superior, do Governo Federal e instala, a partir de 2006, um 

campus em Nova Iguaçu. Com a criação do Instituto Multidisciplinar, que passa a se 
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constituir no décimo Instituto na estrutura administrativa acadêmica da universidade. 

São incorporadas as duas turmas de Administração, oriundas do Consórcio 

Universidade Pública da Baixada, que passam a integrar um dos seis cursos de 

graduação então criados: Matemática, Pedagogia, Ciências Econômicas, Administração, 

Turismo e também História, que passam a funcionar em 2006. Essa ação permitiu que 

se ampliasse significativamente a área de História no contexto da Universidade. Outro 

desafio que se colocou à Universidade é o de que, com a realização de concursos 

públicos para a contratação de novos docentes destinados a atuar em Três Rios e 

Quatis, abre-se à possibilidade de uma outra unidade de expansão da UFRRJ, em 

bases sólidas e na perspectiva de efetivar o pressuposto fundamental da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Fruto de um processo de 

pesquisa e de discussões com os diferentes setores envolvidos permitiu que, já a partir 

de 2007, fosse apresentado ao Governo Federal um projeto consistente de ampliação 

da unidade de Três Rios, oferecendo à população daquela região uma possibilidade de 

oferta de cursos de graduação adequados às características sócio-econômicas e 

culturais que a configuram. Assim se constroem as bases do campus do Vale do 

Paraíba, com ampliação de vagas docentes e técnicas, e recursos para construção de 

sede própria, incluída no Programa de Expansão do Ensino Superior, do Governo 

Federal. Cabe destacar que, ainda em 2006, começou a ser oferecido o Curso de 

Administração à Distância, junto ao Consórcio CEDERJ. Em 2007 é criado, na sede da 

Universidade, o curso de Licenciatura em Pedagogia. Com esse curso a universidade 

passa a oferecer à comunidade 10 cursos com funcionamento noturno, sendo 04 na 

sede (Administração e as Licenciaturas em História, Química e Pedagogia) e os demais 

em Nova Iguaçu, além das turmas de Três Rios e de Quatis. 

Em 2009, como desdobramento do Programa de Reestruturação e Expansão da UFRRJ 

foram implantados os cursos de graduação, na modalidade licenciatura, em Belas Artes, Letras, 

Filosofia, Licenciatura e Bacharelado/Licenciatura em Ciências Sociais, Bacharelado/Licenciatura 

em Geografia e Bacharelado em Direito e Bacharelado em História. Em 2010, além da 

implantação do Curso de Relações Internacionais, a UFRRJ reestruturará e oferecerá os 

seguintes novos cursos de graduação em prosseguimento à Implantação do PRE:  

 SEDE – CAMPUS DE SEROPÉDICA: Comunicação Social, Ciências Contábeis, 

Administração Pública, Psicologia, Hotelaria, Farmácia, Sistemas de Informação, 

Engenharia de Materiais e Engenharia Agrícola e Ambiental; 

 CAMPUS DE NOVA IGUAÇU: Ciência da Computação e Geografia; 

 CAMPUS DE TRÊS RIOS: Gestão Ambiental.  
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DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO POR ÁREAS DO 

CONHECIMENTO5 

 

ÁREAS Campus Cursos Modalidade Turno 

 

Ciências 

Agrárias 

 

Seropédica 

Agronomia Bacharelado Diurno 

Medicina Veterinária Bacharelado Diurno 

Engenharia Florestal Bacharelado Diurno 

Zootecnia Bacharelado Diurno 

 

 

 

 

 

Ciências 

 Humanas 

 

 

 

 

 

 

 

Seropédica 

 

 

 

Nova 

Iguaçu* 

 

 

Três 

Rios** 

 

 

 

 

História  Bacharelado e 

Licenciatura 

Diurno e 

Noturno 

História* Licenciatura Noturno 

Filosofia Licenciatura Noturno 

Ciências Sociais Bacharelado e 

Licenciatura 

Diurno 

Relações 

Internacionais 

Bacharelado Noturno 

Psicologia Bacharelado Diurno 

Geografia Bacharelado e 

Licenciatura 

Diurno 

Geografia* Licenciatura Diurno 

Pedagogia Licenciatura Noturno 

Pedagogia* Licenciatura Noturno 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências 

 Sociais 

Aplicadas 

 

 

 

 

Seropédica 

 

 

 

Nova 

Iguaçu* 

 

 

Três 

Rios** 

Comunicação 

Social/Jornalismo 

Bacharelado Noturno 

Administração Bacharelado Diurno e 

Noturno 

Administração* Bacharelado Noturno 

Administração** Bacharelado Noturno 

Administração Pública Bacharelado Noturno 

Gestão Ambiental** Bacharelado Noturno 

Ciências Contábeis Bacharelado Noturno 

Hotelaria Bacharelado Noturno 

Ciências Econômicas Bacharelado Diurno  

Ciências Econômicas* Bacharelado Noturno 

Ciências 

Econômicas** 

Bacharelado Noturno 

Economia Doméstica Bacharelado e 

Licenciatura 

Diurno 

Direito Bacharelado Noturno 

Direito* Bacharelado Diurno 

Direito** Bacharelado Noturno 

Arquitetura e 

Urbanismo 

Bacharelado Diurno 

Turismo* Bacharelado Noturno 

 

 

Lingüística,  

Letras, Artes  

 

Seropédica 

 

 

Letras 

(Português/Inglês) 

Licenciatura Noturno 

Letras* 

(Português/Espanhol) 

Licenciatura Diurno 

                                                 
5 Tomamos como referencia a Tabela de Áreas do Conhecimento conforme concebida pela CAPES.  
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Nova 

Iguaçu* 

Belas Artes Licenciatura Noturno 

 

 

Ciências 

Extatas e da 

Terra 

 

 

Seropédica  

 

 

Nova 

Iguaçu* 

Matemática Bacharelado e 

Licenciatura 

Diurno 

Matemática*  Licenciatura Noturno  

Química  Bacharelado e 

Licenciatura 

Diurno 

Física Bacharelado e 

Licenciatura 

Diurno 

Geologia Bacharelado Diurno 

Ciência da 

Computação* 

Bacharelado Noturno 

Sistemas de 

Informação 

Bacharelado  Diurno 

 

 

 

Engenharias 

 

 

 

Seropédica 

Engenharia Agrícola  Bacharelado Diurno 

Engenharia de 

Agrimensura  

Bacharelado Diurno 

Engenharia de 

Alimentos,  

Bacharelado Diurno 

Engenharia Química Bacharelado Diurno 

Engenharia de 

Materiais 

Bacharelado Diurno 

Ciências 

Biológicas 

Seropédica Ciências Biológicas Bacharelado e 

Licenciatura 

Diurno 

 

Ciências da 

Saúde 

 

 

Seropédica 

Educação Física Bacharelado e 

Licenciatura 

Diurno 

Farmácia Bacharelado Diurno 

 

 

I.2 – Novas demandas para o Ensino de Graduação da UFRRJ: o Curso de 

Relações Internacionais. 

 
 

Durante muito tempo, a idéia de Relações Internacionais esteve 

invariavelmente atrelada à idéia de diplomacia. Ao longo do Antigo Regime europeu o 

próprio campo da diplomacia conseguiu se formalizar tanto do ponto de vista dos 

atores sociais quanto do pensamento relativo à sua prática no âmbito das modernas 

monarquias européias – fenômeno esse que permitiu que fossem surgindo reflexões 

acerca da “ordem política” vigente, principalmente durante a hegemonia do Império 

Habsburgo. Mas, não é demais recordar que o conceito de diplomacia tal como 

compreendemos hoje em dia ainda não havia se constituído6.  Este fenômeno coincide 

                                                 
6 BÉLY,  Lucien. L’Invention de la Diplomatie. Moyen Age - Temps Modernes. Paris: PUF, 1998. pp.11-23. 
FRIGO, Daneila. Príncipe, Ambasciatori e ‘Jus Gentium’. L’Amministrazione della política estera nel Piemonte 
del Settecento. Roma: Bulzoni Editore, 1991. pp. 167-218.  Ver ainda: BELY, Lucien. Les Relations 
Internationales En Europe 17-18e. Paris, PUF, 2001. RENOUVIN, Pierre. (dir.). Histoire des relations 
internationales. Du moyen age à 1789. Tome premier. Paris: Libraire Hachette, 1994. 
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com afirmação do sistema de potencias em que se viu dividida a Europa daquela 

época, o que conduziu definitivamente a suplantação do papado enquanto poder 

mediador, algo que já estava claro ao final da Guerra dos Trinta anos, em 1648, com a 

Paz de Westfalia. A verdadeira atomização política que marcou a estrutura das 

sociedades medievais, não havia para o príncipe a necessidade de manter um 

representante seu fixo em outro reino, primeiro porque, como nos explicou Norbert 

Elias, o isolamento e a luta concorrencial aberta pelo poder acontecia de fato no 

espaço interno ao reino. Portanto, a falta de efetivos centros de poder marcavam a 

tônica das relações, nos obriga a não considerar possível visualizarmos nesse 

panorama a existência dessa instituição.  

Na Idade Média cristã, somente uma instância que pela tradição exercia o papel 

de arbítrio sobre toda a cristandade: o Papado Romano. Nesse ponto, a primeira forma 

de organização sistemática de representantes do príncipe em outro reino mais remonta 

primitivamente às relações entre as Cidades-Estado italianas e o Pontificado, bem 

como nas Hansas comerciais do norte - o que fez com que na Itália surgisse o berço do 

modelo do embaixador.  Efetivamente, o diplomata, ou para ser mais preciso, o 

embaixador, tal se afirma em concomitância com os próprios dos Estados Modernos.  

Os conflitos territoriais, as crises de sucessão, os problemas ligados às alianças 

matrimoniais entre as diversas casas reais demandavam a intervenção de alguém apto 

a estabelecer os melhores termos ao acordo, alguém que buscasse contornar os 

conflitos sem o uso de armas, alguém que, enfim, pudesse conduzir de forma racional 

os interesses de seu senhor fora das fronteiras territoriais do reino. 

A constituição do campo da diplomacia no inicio da Época Moderna assinalou o 

surgimento de uma série de obras cuja intenção era normatizar e discutir a própria 

natureza desse ofício, ao passo que procuravam legitimá-lo do ponto de vista da 

cultura política. Em 1611, no Tesoro de la Lengua Castellana o Espanola, Sebastián de 

Covarrubias anotava que o “embaxador” era “el núncio que va em nombre de algun 

príncipe a outro com creencia y carta para tratar negocios, o para assistir en su 

nombre”7. A preocupação com a preparação e com o papel desses embaixadores, e 

porque não dizer com a normatização dessa prática, remonta pelo menos a Pierre 

Danes que, em 1561, escreveu Conseils à um Ambassadeur. Em 1582, Torquato Tasso 

publicou, em Veneza, uma obra com semelhante intenção: Il messagiero. Cerca de 

                                                                                                                                                     
 
7 COVARRUBIAS, Sebastián de. “Embaxador”. In: Tesoro de la Lengua Castellana o Española. (1ª Edição 

1611). Barcelona: Editorial Alta Fulla, 1998. p. 504-505. Para uma visão mais ampla desta questão, ver: 
RODRIGUEZ, Manuel Rivero. Diplomacia y Relaciones Exteriores en la Europa Moderna. De la cristiandad al 
sistema europeo, 1453-1794. Madrid: Alainza, 2000. BÉLY,  Lucien. Op. cit. pp. 11-23. 
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vinte anos depois, Jean Hotman publicava em Paris a obra De la charge et dignité de 

l´ambassadeur, cuja intenção aproxima-se das anteriores. O mesmo podemos dizer de 

El Embaxador, de Juan de Vera Zúñiga, de 1620, Le Parfait Ambassadeur, que Jean 

Chokier de Surlet publicou em Colônia, no ano de 1624, L´ambasciatore, de Gaspare 

Bragaccia, de 1626, e The Compleat Ambassador, de Dudley Digges, publicada em 

Londres ainda sob o calor da Revolução Puritano e do governo de Oliver Cromwell, em 

1655.  Na seqüência desta tradição, Abraham de Wicquefort, L. Rousseau de Chamoy e 

F. de Callières dariam formas, praticamente, definitivas ao pensamento sobre como 

deveria ser o trabalho do embaixador e, por assim dizer, dos representantes dos 

príncipes em outras cortes.  

Nas últimas décadas do Seiscentos a tratadística a respeito do serviço do 

embaixador já parecia estar plenamente constituída.  Em 1677, Wicquefort publicava 

em Haia o importante Mémoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics e, 

logo depois em Colônia, no começo de 1679, L´Ambassadeur et sés fonctions, obras 

consideradas verdadeiros marcos simbólico na afirmação da diplomacia. Chamoy, em 

1697, traria à luz seu tratado L´idée du parfait ambassadeur que seria a propósitos 

semelhantes. Igualmente, ainda sob o clima gerado pela Paz de Ultrech, em 1716 

Callières publicou, simultaneamente em Paris e Amsterdam, a importante De la 

manière de negocier avec les souverains, de l´utilité des négotiations, du choix des 

ambassadeurs et des qualités necessaires pour  réussuir dans ces employs.  Em suma, 

no seu conjunto, estes escritos serviram para colocar em evidência a seguinte 

questão: era do que mais necessário, em um mundo onde, cada vez mais, se definia 

em torno de grandes casas monárquicas, atentar-se para a importância de se ter como 

representantes em outras cortes indivíduos bem talhados para a função. 8 

Outro elemento intrínseco à constituição do campo, por assim dizer, das 

relações “internacionais” e da diplomacia na Época Moderna reside nas diversas 

formulações teóricas que surgiram sobre questões relacionadas ao direito entre os 

Estados, sobre a guerra e a paz, cujo um dos exemplos mais proeminentes é a obra De 

Jure Belli ac Pacis Libri Tres, que Hugo Grotius publicou em Paris, em 1625. Além 

disso, a partir de meados do século XVI,  também ocorreu um interessante movimento 

no sentido de preservar toda a documentação reconhecidamente relacionada com esse 

conjunto de questões. Em 1577, Jean du Tillet publica o seu Recuil des guerres et des 

traités de paix, de treve, d´alliance d´entre les róis de France jusqu´à Henry II, cuja 

intenção aponta para certo afastamento do universalismo Papal. No século seguinte, 

                                                 
8 ABREU Y BERTODANO, José. Colección de los tratados hechos por los pueblos, reyes, príncipes y 
repúblicas. Madrid, 12 Vols., 1740-1752. 
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Frédéric Leonard imprimiu diversos tratados que foram firmados entre os reis de 

França e as demais potencias desde o Século XV, obra publicada em Paris, no ano de 

1693, com o título de Recueil des traités de paix, de treve, de neutralité et de 

confédération, d’alliance et de commerce faits par les róis de France avec tous les 

princes et potentats de l’Europe depuis après de trois siècles.  No século XVIII, Jean 

Dumont, entre 1726 e 1731, publicou o Corps Universel diplomatique, cuja importância 

é imensa devido a sua intenção de juntar todos os tratados de aliança, paz, comércio, 

etc, firmados entre os reinos Europeus desde Carlos Magno até aquela data. Obra 

semelhante foi levada a termo por José Abreu y Bertodano, na Espanha, no decênio de 

1740.  

Não obstante, todo esse interesse que existia pelas questões da diplomacia e 

das relações políticas entre as monarquias durante o período da Época Moderna, que 

se acentuou ao longo do século XIX, período marcado pela chamada Pax Britânica, não 

se traduzia efetivamente em qualquer iniciativa de se criar no âmbito das 

Universidades Européias um campo específico de estudos que constituísse um currículo 

voltado especificamente para o que compreendemos por Relações Internacionais. As 

questões intrínsecas aquilo que se convencionou denominar atualmente por Relações 

Internacionais passou a ser reconhecidamente importante a partir do início do século 

XX. Até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o estudo das Relações Internacionais 

estivera a cargo de diplomatas, historiadores e juristas, muitas vezes de forma não 

sistemática e fora da Universidade. A partir desse fenômeno a situação mudou: 

notáveis esforços foram realizados no sentido de fazer das Relações Internacionais um 

campo de estudo específico e autônomo. Na prática, isso tem se traduzido no trabalho 

de definir, com alguma precisão, os limites da realidade das Relações Internacionais, 

bem como de produzir um dispositivo conceptual que resulte em análises integradas, 

as quais, por sua vez, possam permitir ir além das análises parciais produzidas pela 

Economia Internacional, pelo Direito Internacional, pela História Diplomática e pela 

Política Internacional. 

Na atualidade, é cada vez maior o reconhecimento que as Relações 

Internacionais são extremamente complexas e abrangentes para serem submetidas às 

estreitas medidas estabelecidas por essas disciplinas. Ainda que cada uma delas possa 

iluminar aspectos relevantes da realidade, somente uma análise que combine, de 

modo articulado, conceitos elaborados por esses campos específicos poderão 

possibilitar análises mais profundas da realidade da vida planetária. Assim, o grande 

desafio enfrentado pelas Relações Internacionais é o de assumir sua indispensável 

multidisciplinaridade. 
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Entretanto, pode-se dizer que esse desafio tem sido enfrentado e vencido, 

quase que exclusivamente, pelos acadêmicos do mundo anglo-saxão. Não obstante o 

conhecimento das Relações Internacionais interessar, em toda parte, àqueles que, de 

alguma forma, participam das Relações Internacionais (nomeadamente estadistas, 

diplomatas, militares e acadêmicos), o fato é que a produção acadêmica do mundo 

anglo-saxão é esmagadoramente superior à produção dos demais centros acadêmicos 

do mundo, juntos, incluindo os países, dentre eles o Brasil, nos quais há tradição de 

pesquisa universitária e acadêmica na área das chamadas Ciências Humanas. 

As possíveis razões dessa primazia anglo-saxônica no domínio dos estudos de 

Relações Internacionais são largamente conhecidas e podem ser decompostas, para 

fins analíticos, em três ordens, a saber: econômicas, acadêmicas e de poder. 

Inicialmente, as instituições dos Estados Unidos e da Inglaterra nunca pouparam 

recursos para apoiar a pesquisa e o ensino das Relações Internacionais. A primeira 

cátedra universitária dedicada a este campo de estudo, a Woodrow Wilson, financiada 

pelo cidadão inglês David Davies, foi criada em 1919, na Universidade de Gales. Mais 

tarde, logo após a Segunda Guerra Mundial, o Estado norte-americano, por meio de 

suas diversas agências governamentais, destinou grandes somas de recursos à 

pesquisa sobre os mais diversos aspectos das relações internacionais. Isso fez com que 

grandes números de acadêmicos se sentissem motivados a trilhar o caminho do estudo 

das Relações Internacionais. Em segundo lugar, apesar das diferenças existentes entre 

os mundos acadêmicos norte-americano e inglês, ambos assumiram o desafio tanto de 

definir o objeto específico das Relações Internacionais, como o de trabalhá-lo 

cientificamente. Nos Estados Unidos, a ciência das Relações Internacionais nasceu a 

partir dos estudos de Ciência Política; isso significa dizer que ela assumiu, desde o seu 

nascimento, um caráter eminentemente prático. Em sintonia com a tradição acadêmica 

desse país, na área da Ciência Política, as Relações Internacionais foram pensadas 

para resolver problemas concretos enfrentados pelo Estado, em detrimento da 

especulação puramente teórica. Na Inglaterra, o percurso foi diferente. Lá, as Relações 

Internacionais nasceram da cooperação acadêmica entre os diferentes segmentos 

universitários e a diplomacia. Dessa experiência, formou-se uma tradição de estudo 

das Relações Internacionais que, muito antes de se resumir à defesa dos interesses 

nacionais britânicos, atribuiu significativa importância aos fatores culturais como 

relevantes aspectos componentes das Relações Internacionais. Em terceiro e último 

lugar, estão as razões de poder. Não é por mero acaso que as Relações Internacionais 

tenham se desenvolvido como estudo moderno tanto na Inglaterra (potência que 

exerceu o papel hegemônico durante o século XIX e início do século XX), como nos 
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Estados Unidos, que despontaram como a grande potência no início do século XX, 

vindo a se transformar em superpotência logo depois da Segunda Guerra Mundial. Pelo 

contrário, o estudo contemporâneo das Relações Internacionais afigurou-se, às elites 

norte-americanas e inglesas, como tarefa indispensável ao entendimento do mundo 

em mudança e, desse modo, à manutenção do poder que detinham. Essa conclusão de 

que o mundo havia mudado, fazendo-se necessário conhecê- lo e compreendê-lo 

melhor para continuar a exercer o poder e realizar seus respectivos interesses 

nacionais, levou as delegações diplomáticas dos Estados Unidos e da Inglaterra, 

presentes na Conferência de Paz de Paris, a assumirem a responsabilidade de criar 

centros de pesquisa neste campo. Tal compromisso foi honrado logo no ano seguinte 

(1920): foram criados, na Inglaterra, o Royal Institute of International Affairs, e, 

nos Estados Unidos, o Council of Foreign Relations.  

Dessa primazia anglo-saxã, nas Relações Internacionais, decorrem alguns 

efeitos acadêmicos e políticos extraordinariamente importantes, que podem ser 

sintetizados nas idéias de acúmulo de poder e de luta pela conservação da posição 

hegemônica. Ao se dedicar, com grande afinco, ao estudo das Relações Internacionais, 

os anglo-saxãos elaboraram hipóteses, formularam teorias e definiram os conceitos 

que se universalizaram, tais como aqueles que lhe são específicos, ou seja, criaram o 

léxico das Relações Internacionais. Qualquer pessoa que se interesse por este campo 

de estudo, em qualquer parte do mundo, deve, obrigatoriamente, exercer algum 

domínio sobre esse léxico; caso contrário, não conseguirá estabelecer diálogo com os 

que se dedicam à pesquisa nessa área. Por assim dizer, o conhecimento tanto da 

língua inglesa, como da produção acadêmica norte-americana e inglesa nas Relações 

Internacionais constitui condição indispensável para iniciar toda espécie de debate 

acadêmico. Por outro lado, justamente por terem criado o léxico das Relações 

Internacionais e por reunirem o maior número de centros de pesquisa, os acadêmicos 

anglo-saxãos definem o nível de excelência da análise e impõem os termos do debate. 

Isso significa, enfim, que não dispõem unicamente do poder político para satisfazer 

seus respectivos interesses nacionais, como também, do poder sobre o próprio 

discurso das Relações Internacionais. Enfim, em consonância com os novos interesses 

demonstrados pelas grandes potências, especialmente pelos Estados Unidos, o mundo 

acadêmico desses Estados redirecionou a curiosidade intelectual, com vistas a melhor 

servir a esses novos interesses. Ao mesmo tempo, pelo efeito hegemônico, passou a 

pautar as linhas de pesquisa do restante do mundo, especialmente dos países da 

periferia. 
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Apesar de ter sido colocada sob  xeque por alguns estudiosos, o termo "relações 

internacionais" foi amplamente aceito pela maioria, para denominar as relações entre 

Estados formados por uma ou mais nação. Relações interestatais, relações 

interculturais e relações intergovernamentais foram algumas das propostas 

apresentadas, porém inaceitáveis. Os termos usados neste campo diferem de acordo 

com o país e até mesmo com nível de abrangência que os envolvem. Na França, 

aceita-se "estudos internacionais", que abarcam temas relevantes como sociologia, 

psicologia, política, etc.  Por falta de convergência científica, o processo de 

consolidação dos estudos teóricos no campo das relações internacionais na América 

Latina iniciou-se tardiamente, visto que as preocupações da comunidade latina 

estavam voltadas para as ingerências e influências de países, como Estados Unidos, e 

para a dívida externa; e quando o foco das discussões era integração, dependência e 

ingerência, os pensamentos se diferenciavam, ocasionando fortes dificuldades de 

conexão e enquadramento entre os respectivos temas. 

Na América Latina, os programas de Relações Internacionais, apesar de 

recentes, se expandiram rapidamente. Instituições como o Centro de Estudos 

Internacionais do Colégio do México e do Instituto de Estudos Internacionais da 

Universidade do Chile, a despeito das dificuldades financeiras e de recursos humanos 

enfrentados, mantém-se firmes na relação entre pesquisa e  docência, confirmando a 

grande importância do tema nas instituições acadêmicas em nível internacional. No 

Brasil, a Universidade de Brasília foi pioneira na institucionalização do estudo das 

Relações Internacionais ao criar o primeiro Bacharelado no país, em 1974. É 

interessante observar que, para que isso ocorresse, a privilegiada posição geográfica 

da Universidade, permitindo acessar  os acervos de bibliotecas públicas do Itamaraty, 

do Congresso e das Embaixadas, além da colaboração de diplomatas, detentores de 

notório saber e domínio da área, foram fatores decisivos.  Atualmente, apesar da 

explosão de cursos no Brasil, A UNB, através do Instituto de Relações Internacionais, 

continua sendo a maior referência no país – durante muito tempo foi a única 

Instituição a oferecer cursos de mestrado e de doutorado na área de Relações 

Internacionais. Neste sentido, outras Universidades como a USP, UNESP, UNICAMP, 

UFRGS, UFSC e a PUC-RJ, mais recentemente a UFRJ, a UFF e agora a UFRRJ, buscam 

consolidar a área, na medida em que seus corpos docentes e discentes avançam rumo 

às pesquisas voltadas para a história das Relações Internacionais bem como da 

realidade contemporânea da comunidade mundial e os aspectos sociais que as 

envolvem, fazendo surgir uma nova configuração  teórica em  Relações Internacionais 
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no país, a partir do ambiente acadêmico que expande. Deste modo, a Graduação em 

Relações Internacionais constitui-se em uma verdadeira inovação. Do ponto de vista 

acadêmico, o campo das Relações Internacionais, constituído a partir de estudos que 

estavam disseminados em diferentes áreas das Ciências Humanas como História, 

Ciência Política, Direito, Economia, Sociologia, Geografia, etc, apresenta-se como um 

grande desafio intelectual neste início de século.     

 

I. 3 – Objetivos: 

 

 

Objetivos Gerais: 
 Formar profissional reflexivo, dotado de espírito crítico, qualificado para a 

atuação no campo das Relações Internacionais; 

 Formar o profissional com visão global e inter(multi)disciplinar, capaz de 

articular a construção e o diálogo do conhecimento específico de Relações 

Internacionais com  a Ciência Política, a História, a Economia e o Direito e com 

outros conhecimentos; 

 Garantir a articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

 

Objetivos Específicos: 

  Possibilitar o domínio dos conteúdos correspondentes às diversas 

temporalidades históricas de diferentes experiências humanas, na perspectiva 

de ser capaz de refletir sobre as transformações do passado e em curso, bem 

como definir cenários;  

 Capacitar o estudante a compreender as estratégias comerciais das empresas e 

dos paises  no sistema econômico mundial;   

 Capacitar o estudante a compreender a inserção internacional do Brasil, os 

fenômenos da política na atualidade, bem como os conflitos e as relações de 

poder entre os Estados, as Nações, as Organizações Supranacionais e a 

sociedade civil; 

 

 

I. 4 - Mapeamento da demanda (oferta e procura) em IES públicas e privadas 

do Rio de Janeiro, Zona Oeste, baixada Fluminense, Costa verde, Sul 

Fluminense: 

 

 
A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é a única IES pública a oferecer 

o curso de Relações Internacionais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.   
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II.  PERFIL DO EGRESSO E SEU PAPEL SOCIAL: 

 

 
Cada vez mais, as questões internacionais deixam de ser competência exclusiva 

dos diplomatas e do interesse de grupos restritos. Temas como a segurança regional, a 

internacionalização das empresas e economias através do comércio, o investimento e 

relações contratuais, assim como a integração regional, o meio ambiente, a energia, 

combate à pobreza e ao terrorismo entraram definitivamente para a agenda pública. 

Nesse contexto, a atuação dos profissionais de Relações Internacionais tornou-se 

necessária não apenas em órgãos públicos diversos, mas também em empresas 

públicas e privadas, agências de cooperação internacional, organizações internacionais 

intergovernamentais – Sistema ONU – e organizações não-governamentais. O 

profissional bem informado, capaz de compreender os eventos que extrapolam Estados 

e países, com visão e postura cosmopolitas e ampla cultura geral, é requisitado nos 

mais diversos campos, num mundo cada vez mais integrado, onde tempo e espaço 

tem outra configuração.  

Para preparar este profissional, o curso de Relações Internacionais da UFRRJ 

tem a proposta de mesclar conhecimentos das áreas de História, Ciência Política, 

Economia, Direito, Filosofia, Sociologia, Geografia e Antropologia. O objeto do estudo 

de Relações Internacionais é a análise de fenômenos complexos, cuja influência se 

estende direta ou indiretamente a todos os países. Por exemplo, a tão falada 

globalização, as integrações regionais, a formação de blocos econômicos como o 

Mercosul, a União Européia e a Alca, a cooperação e a segurança nos níveis regional e 

internacional – como, por exemplo, a atuação militar do Brasil no Timor Leste e, 

recentemente, no Haiti, e os desdobramentos da guerra no Iraque. Em outro campo, 

diz respeito à estruturação de regimes internacionais em áreas como as do clima, do 

meio-ambiente e da política econômica. A agenda é vasta e de uma complexidade 

crescente. 

Tal como ocorre com os demais cursos voltados para as humanidades e as 

ciências sociais, o curso de Relações Internacionais não tem caráter profissionalizante, 

isto é, refere-se essencialmente a um campo do conhecimento e não a um conjunto de 

técnicas aplicáveis a sistemas operacionais associados genericamente a profissões. A 

carreira diplomática tem se constituído numa das principais áreas de interesse 

profissional dos egressos dos Cursos de Bacharelado em Relações Internacionais, mas 

muitos têm orientado suas carreiras profissionais em outras direções tais como a 
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atuação em organizações internacionais, em entidades públicas não-governamentais 

(ONGs) ou para a atuação em outras instâncias do serviço público de uma forma geral 

(Ministérios, empresas públicas, órgãos do Poder Legislativo, etc.). Mesmo a empresa 

privada, em especial bancos e consultorias, tem absorvido considerável número de 

graduados em Relações Internacionais. Além disso, por se constituir basicamente num 

campo de estudo e não numa profissão, é muito comum o egresso do Curso 

interessar-se em continuar seus estudos em programas de pós-graduação no Brasil ou 

no exterior por meio dos quais pode aprofundar seus conhecimentos. Na verdade, na 

atualidade, o mundo do trabalho tem exigido, cada vez mais, o domínio de 

conhecimentos avançados, especialmente daqueles que se dedicam ao manejo de 

questões econômicas, sociais e políticas como é o caso das relações internacionais. 

Outro traço indispensável à graduação em Relações Internacionais é capacitar o 

graduando para o trabalho de forma multidisciplinar e multicultural. Nem mesmo o 

conhecimento de línguas estrangeiras é pré-requisito, contudo, o estudante será 

incentivado a aprender línguas ao longo do curso, através de cursos de extensão 

oferecidos pela própria Universidade e outros medidas de incentivo.9 A profissão exige, 

sobretudo, a atenção para o que acontece ao seu redor e no mundo. Características 

como o domínio de técnicas de diálogo, negociação, interculturais, capacidade de 

oratória, de se colocar na posição dos outros, são essenciais ao que quer que se faça 

no ramo. Na verdade são fundamentais para qualquer atividade no mundo moderno.  

  Neste sentido, o Bacharelado em Relações Internacionais da UFRRJ pretende 

formar um profissional graduado capaz de compreender e intervir no debate 

contemporâneo de forma crítica, que esteja capacitado para interferir na formulação 

de políticas nas mais diversas áreas nas quais hoje é exigida a presença do 

„internacionalista‟, seja na iniciativa privada ou pública, como pesquisador, professor, 

assessor ou comentarista. Trata-se de formar o profissional capaz de interpretar a 

linguagem das relações internacionais, compreender o fenômeno internacional e, a 

partir desta compreensão, ser capaz de projetar as tendências construindo cenários 

futuros e, ao mesmo tempo, ser apto a interferir ou assessorar sobre a interferência 

nas políticas que levem aos cenários desejados. 

                                                 
9 Cabe destacar que para o especialista em assuntos internacionais é grande a importância do domínio do 
português e de línguas estrangeiras, particularmente do inglês. O bom domínio de idiomas permite, de um 
lado, a comunicação de forma adequada e precisa e, por outro, especial-mente para o estudioso das 
relações internacionais, permite acompanhar os eventos internacionais bem como o acesso à maior parte da 
literatura corrente produzida na área. No caso do Bacharelado em Relações Internacionais, o aluno é 

obrigado demonstrar proficiência em inglês e em mais um idioma estrangeiro moderno por meio de exames 
aplicados ao longo do curso. Em resumo, pode-se dizer que, para o graduado em Relações Internacionais, o 
domínio da língua significa o domínio de seu instrumento de trabalho. 
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A demanda por este profissional, de características muito diferentes das do 

diplomata (porta voz dos interesses do Estado que ele representa) e do formado em 

Comércio Exterior (um especialista em gestão comercial), está em claro crescimento 

na atualidade. Procura-se, pois, capacitar o graduado para corresponder 

adequadamente com esta demanda sendo capaz de dar respostas para os cenários que 

se anunciam, proporcionando conteúdo axiológico, maximizando a economia dos 

meios, otimizando o alcance das ações e analisando as conseqüências das diferentes 

decisões que deverão tomar os atores no âmbito das relações internacionais. Assim, 

esse profissional será capaz de construir cenários prospectivos para não apenas 

compreender o caminho apontado pelas tendências que configuram a conjuntura, mas 

também interferir de forma a conquistar mercados, conciliar culturas, diminuir tensões 

entre beligerantes, transformar perdas em benefícios, diluir conflitos em relações 

harmônicas, facilitar a negociação entre adversários, em síntese: otimizar a inserção 

de interesses no âmbito internacional para o ator que ele assessora seja uma 

nacionalidade (Estado), uma empresa privada, uma classe (sindicatos e associações 

profissionais), de interesses específicos (organizações da sociedade civil) ou 

multilaterais (organizações internacionais).  

O perfil do profissional das Relações Internacionais formado na UFRRJ, embora 

atento às questões regionais voltada para a compreensão das relações internacionais 

na América Latina, contempla uma perspectiva mundial, vislumbrando o horizonte de 

projeção estratégica e da vocação internacionalista da nação brasileira, como 

claramente expresso no preâmbulo da sua Constituição. Por outro lado e acorde com a 

vocação pacifista manifesta nesse mesmo preâmbulo, o profissional que se deseja 

formar deverá possuir a consistência ética, a densidade teórica e a capacidade técnica 

para atuar em diversos campos, como o incremento do comércio internacional, a 

propagação da cultura brasileira, a intervenção humanitária, a resolução de conflitos e 

a formulação de estratégias orientadas pela procura da Paz internacional e a isonomia 

de todos os atores das relações no âmbito internacional, especialmente na área de 

interesse do Brasil. Assim, a estrutura curricular proposta leva em conta o desejável 

equilíbrio entre disciplinas clássicas na formação do cientista social com aquelas 

específicas para o desenho do perfil particular do bacharel em Relações Internacionais, 

tendo como colunas epistêmicas as disciplinas das áreas política, economia e história. 
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III. DEMANDA SOCIAL E EMPREGABILIDADE: 

 

 
O mercado de trabalho da área de relações internacionais está em franca 

expansão no Brasil, surgindo oportunidades todos os dias, nos mais diversos níveis - 

público, privado e no terceiro setor. São muitas as possibilidades de trabalho que 

existem para o Bacharel em Relações Internacionais - citemos umas poucas: 

 

 assessorias internacionais de órgãos públicos federais, estaduais e municipais; 

 empresas públicas e privadas; 

 agências de cooperação internacional que atuam no Brasil, como a JICA, IICA 

etc; 

 organizações internacionais intergovernamentais, como o sistema ONU (PNUD, 

UNESCO, UNICEF, OMS etc), OEA, Banco Interamericano, Banco Mundial, FMI, 

OMC etc; 

 organizações não-governamentais brasileiras (que tenham programas de 

cooperação internacional) e estrangeiras que atuem no país; 

 professor do ensino superior em IES públicas e privadas; 

 diplomacia. 

 

 

 

IV. CONTRIBUIÇÃO ACADÊMICA DO CURSO PARA A UFRRJ - IMPACTO SOBRE 

OS CURSOS JÁ OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO: 

 

 

As contribuições acadêmicas do curso de Relações Internacionais para a 

Universidade, no âmbito específico do ensino de graduação, serão inúmeras em virtude 

da expansão da área de humanidades na Universidade, conforme previsto no seu 

Projeto de Reestruturação e Expansão. A interface com os cursos de História, 

Economia, Ciências Sociais, Filosofia, Direito, Geografia, através da oferta de  

disciplinas obrigatórias, eletivas e optativas,  estabelecerá de forma plena e rica a 

sonhada interdisplinaridade, em que  as diferentes perspectivas se reforçam e 

fertilizam. 
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V. IMPLEMENTAÇÃO 

 

V.1 - Diretrizes curriculares Nacionais 

 

 

 

BACHARELADO10 

 
A estrutura curricular do Curso de Bacharelado11 em Relações Internacionais 

integraliza, 2660 horas, devendo ser completada em, no mínimo, quatro anos. O 

currículo é constituído a partir de eixos organizativos que articulam as dimensões do 

conhecimento, da metodologia e da teoria em Relações Internacionais: Núcleo de 

Formação Profissional em Relações Internacionais, Núcleo de Formação 

Econômica, Núcleo de Formação Histórica, Núcleo de Formação em Filosofia e 

Ciência Sociais. Núcleo de Formação em Geografia e Núcleo de Formação em 

Direito. Além disso, há ainda o Núcleo de Formação Livre composto por um 

conjunto de disciplinas Eletivas e Optativas, cuja intenção é contribuir no processo de 

autonomia intelectual do discente. Além desses núcleos formativos, o discente deve 

cumprir carga horária ligada as Atividades Acadêmicas e as Atividades Científico 

Culturais. As disciplinas que constituem a estrutura Curricular do Curso de 

Bacharelado em Relações Internacionais não possuem pré-requisitos  

 

Disciplinas Semi-Presenciais: 

1) Outras disciplinas de Componente curricular: Monografia I e II (30h 

+ 30h = 60h) e Tutoria em Monografia I e II (60h + 60h = 120h) 

 

Integralização: 

1) Mínima: 4 anos 

2) Máxima: 8 anos 

 

Monografia: 

Padrão: Espaço entrelinhas 1,5; Times New Roman; Forma 12; Folha A4; 

referência bibliográfica nos moldes da ABNT. 

 

 

                                                 
10 A RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e 
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 
modalidade presencial, tendo em vista o disposto no art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, com redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e 
com fulcro no Parecer CNE/CES nº 8/2007, homologado por Despacho do Senhor Ministro de 
Estado da Educação, publicado no DOU de 13 de junho de 2007, estabelece que a carga horária 

mínima de cursos de bacharelado, na modalidade presencial, é de 2400 horas. 
11 Em Anexo, disponibilizamos fluxograma sugerido, ainda na versão provisória, e rol de 
disciplinas. 
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V. 2 -  Eixos de Formação e Corpo docente previsto para cada eixo:  

 

QUADRO GERAL DE DAMANDA DOCENTE PARA RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
ÁREA TOTAL DISCIPLINAS 

OBRIGATÓRIAS/ 
P/SEMESTRE 

Nome das Disciplinas PROFESSORES 
Contratados  

PROFESSORES 
p/ provimento 

DEMANDA 
FUTURA 

 
 
 
 

ECONOMIA 
 

 
 
 
 
 

07 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA _ _  
 
 
 
 

3,0 

ECONOMIA INTERNACIONAL I _ 0112 

ECONOMIA INTERNACIONAL II _ _ 

ECONOMIA BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA 

_ _ 

POPULAÇÃO E TRABALHO NO MUNDO 
CONTEMPORÂNÊO 

_ _ 

SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL _ _ 

COMÉRCIO INTERNACIONAL _ _ 

 
 
 

HISTÓRIA 
 

 
 
 
 

06 

FORMAÇÃO  DO MUNDO  MODERNO _ _  
 
 

02 

HISTÓRIA DAS RELAÇÕES 
INTERNACIONACINACIONAIS I 

_ 0113 

HISTÓRIA DAS REL. 
INTERNACIONACIONAIS II 

_ _ 

FORMAÇÃO   DO MUNDO 
CONTEMPORANEO 

_ _ 

FORMAÇÃO HISTÓRICA DO BRASIL I _ _ 

FORMAÇÃO HISTÓRICA DO BRASIL II _ _ 

 
 

DIREITO 
 

 
03 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO _ _  
 

2,0 
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO _ _ 

DIREITO INTERNACIONAL DO COMÉRCIO _ _ 

 
GEOGRAFIA 

 

 
02 

GEOGRAFIA DO MUNDO 
CONTEMPORÂNEO 

_ _  
01 

GEOPOLÍTICA _ _ 

 
 
 

 
 
 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA _ _  
 
 

INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA _ _ 

ESTADO E INSTITUIÇÕES POLÍTICAS   _ _ 

                                                 
12 AGUARDANDO PROVIMENTO – CONCURSO HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS – EDITAL 19/2009. Aproveitamento do Prof. Fábio Koifman, 
aprovado em quarto lugar no concurso de História Contemporânea do IM. Homologado através do Edital nº. 16 de 17/04/2009 - publicado no D.O.U. de 
20/04/2009, Seção 3, pág. 54 e 55.  
13 AGUARDANDO PROVIMENTO – CONCURSO ECONOMIA E COMERCIO INTERNACIONAL – EDITAL 19/2009. Professora aprovada ROSANA CURZEL. 
Homologado através do Edital nº 50 de 01/09/2009 - publicado no D.O.U. de 04/09/2009, Seção 3, pág. 49. 
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CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

05 POLÍTICA E SOBERANIA _ _ 3,0 

ANTROPOLOGIA SOCIAL _ _ 

 
FILOSOFIA 

 

01  
 
INTRODUÇÃO Ã FILOSOFIA 

_ _  
1,0 

 
 
 
 
 

RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

 

 
 
 
 
 
 
 

08 

INTRODDUÇÃO ÀS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

_ _  
 
 
 
 
 
 

4,0 

TEORIA DAS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS I 

_ _ 

POLÍTÍTICA INTERNACIONANCIONAL 
CONTEMPORÂNEA 

_ _ 

TEORIA DAS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS II 

_ _ 

HISTÓRIA DA POLÍTICA EXTERNA DO 
BRASIL CONTEMPORÂNEO 

_ _ 

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS _ _ 

ANÁLISE DA ORDEM INTERNACIONAL _ _ 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA _ _ 

 
TOTAIS 

 
35 

 
_ 

 
_ 

 
02 

 
16 
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V.3 - Número de docentes da UFRRJ que potencialmente poderiam participar 

do curso tendo em vista a sua formação (Institutos e departamentos 

envolvidos). 

 

 
Os Departamentos envolvidos não dispõem em seu quadro atual de professores 

para atuar no Curso Relações Internacionais, visto que já se encontram com suas 

respectivas cargas horárias preenchidas. Além disso, pelo que se pode aferir a partir 

do exame do quadro anterior, as áreas de impacto geradas pelo Curso de RI são elas 

mesmas de implantação recente na Universidade, dentre das diretrizes do PRE-UFRJ. 

Neste mesmo sentido, lembremos que RI é um curso de graduação absolutamente 

novo na Instituição e, por isso, não possuímos em nosso quadro de docentes, 

profissionais com competências específicas necessárias da área de relações 

internacionais.  

 

 

V.4 - Número de docentes novos bem como o seu perfil que deverão ser 

contratados para atender ao curso proposto.  

 
   

Para a plena e qualitativa implementação do PRE-UFRRJ, em que o curso de 

Relações Internacionais terá 80 vagas de ingresso para o ano de 2010, com duas 

entradas anuais de 40 vagas, no turno noturno. Neste sentido, cria-se uma demanda 

real de 18 Professores Novos, visto que duas vagas já foram designadas, em regime 

de Dedicação Exclusiva. 

 

 

 

VI. INFRA-ESTRUTURA BÁSICA INDISPENSÁVEL 

 

 

VI.1 Tipos de laboratório e estimativa de gastos com material permanente e 

equipamentos para cada laboratório: 

 
O curso de Relações Internacionais pertence ao Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais (ICHS) em que partilham das instalações os Departamentos de Letras e 

Ciências Sociais, de Ciências Econômicas, Economia Doméstica, Ciências 

Administrativas e Contábeis. O ICHS ocupa uma área construída de aproximadamente 

3.050 m2 distribuída por quatro edifícios: Prédio Principal, Prédio Anexo I, Prédio 

Anexo II e Prédio Anexo III. O espaço físico do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

está preparado provisoriamente para a lecionarão de todas as disciplinas vinculadas ao 

Curso de Graduação em Relações Internacionais. O Instituto conta, entre outras, com 
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instalações para Diretoria e Secretaria Administrativa (39.9m2), Vice-Diretoria 

(13.40m2), Copa (21.15m2), Salas de Aula, Laboratório de Informática e do Centro de 

Leitura e Estudo Rômulo Cavina. Além disso, com a construção do Pavilhão de Aulas 

Teóricas, conforme previsão PRE-Rural, os problemas com espaço para aula estarão 

solucionados. Todas as salas de aula utilizadas pelo curso contam atualmente com 

equipamentos de TV, vídeo, retroprojetor  e datashow, com capacidade variando de 20 

a 100 alunos. 

Salas de aulas utilizadas: 

 

PRÉDIO PRINCIPAL 

• S/18 - SALA DE AULA - 59.40 m2 , 25 carteiras. 

• S/16 - SALA DE MULTIMEIOS Nº 1 - 47.52 m2, 35 carteiras  

• S/21 - SALA DE MULTIMEIOS Nº 2 - 63.24 m2, 60 carteiras  

• S/22 - SALA DE MULTIMEIOS Nº 3 - 47.60 m2, 40 carteiras  

• S/23 - SALA DE MULTIMEIOS Nº 4 - 63.24 m2, 54 carteiras  

• S/28 - SALA DE MULTIMEIOS Nº 5 - 21.20 m2, 20 carteiras  

• S/29 - SALA DE MULTIMEIOS Nº 6 - 46.90 M2, 35 CARTEIRAS 

 

PRÉDIO ANEXO I 

• SALA 01 - 49.14 m2, 40 carteiras  

• SALA 02 - 49.14 m2, 40 carteiras  

• SALA 03 - 49.14 m2, 40 carteiras  

• SALA 04 - 49.14 m2, 40 carteiras  

• SALA 05 - 49.14 m2, 40 carteiras  

• SALA 06 - 49.14 m2, 40 carteiras  

• SALA 07 - 49.14 m2, 30 carteiras  

• SALA 11 - 52.00 m2, 50 carteiras  

• SALA 12 - 52.00 m2, 50 carteiras  

• SALA 30 - 126.63 m2, 80 carteiras  

 

PRÉDIO ANEXO II 

• SALA 21 - 92.00 m2, 65 carteiras  

• SALA 22 - 92.00 m2, 65 carteiras  

• SALA 23 - 92.00 m2, 65 carteiras  

• SALA 24 - 92.00 m2, 65 carteiras  

• SALA 25 - 92.00 m2, 65 carteiras 

 

PRÉDIO ANEXO III 

• SALA 01  

• SALA 02  

• SALA 03  

• SALA 04  

• SALA 05  

• SALA 06  

• SALA 07  
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Salas e gabinetes para professores: 

 

Salas/laboratórios para ensino especializado: 

   

Áreas de circulação, de lazer, sanitários: 

   

Salas de estudos para alunos: 

   

 

 VI.2. livros e periódicos básicos - estimativa de investimentos: 

 

 
A Universidade, desde o ano de 2005, vem aumento gradativamente seus 

investimentos na constituição de acervo para a área de Ciências Humanas. Esse 

processo tende a acentuar devido ao fato de que as novas exigências geradas pela 

criação de novos  Programas de Pós-Graduação e de Graduação. Neste sentido, 

estimamos um investimento da ordem de R$ 80.000,00, nos próximos anos na compra 

de livros e periódicos visando estabelecer um acervo de pelo menos 2 mil títulos 

especificamente da área de Relações Internacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

GRADE CURRICULAR SUGERIDA 

 

BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 

Disciplinas (C/H) 

Primeiro Período 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA  60 

INTRODUÇÃO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 60 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA 60 

FORMAÇÃO  HISTÓRICA DO MUNDO  MODERNO 60 

INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA 60 

Subtotal 300 

Segundo Período 

ECONOMIA INTERNACIONAL I 60 

HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONACINACIONAIS I 60 

ESTADO E INSTITUIÇÕES POLÍTICAS   60 

FORMAÇÃO HISTÓRICA DO BRASIL I 60 

INTRODUÇÃO Ã FILOSOFIA 60 

Subtotal 300 

Terceiro Período 

ECONOMIA INTERNACIONAL II 60 

HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONACIONAIS II  60 

POLÍTICA E SOBERANIA 60 

FORMAÇÃO  HISTÓRICA DO MUNDO CONTEMPORANEO 60 

ANTROPOLOGIA SOCIAL 60 

Subtotal 300 

Quarto Período 

ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 60 

TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS I 60 

POLÍTÍTICA INTERNACIONANCIONAL CONTEMPORÂNEA 60 

FORMAÇÃO HISTÓRICA DO BRASIL II 60 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 60 

Subtotal 300 

Quinto Período 

POPULAÇÃO E TRABALHO NO MUNDO CONTEMPORÂNÊO 60 

TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II 60 

POLÍTICA EXTERNA DO BRASIL CONTEMPORÂNEO 60 

GEOGRAFIA DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 60 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 60 

Subtotal 300 

Sexto Período 

SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL 60 

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 60 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 60 

GEOPOLÍTICA 60 

DIREITO INTERNACIONAL DO COMÉRCIO 60 

Subtotal 300 

Sétimo Período 
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COMÉRCIO INTERNACIONAL 60 

ANÁLISE DAS RELAÇÕES INTERNACIONAL 60 

OPTATIVA 60 

OPTATIVA 60 

TUTORIA EM MONOGRAFIA I 60 

AA MONOGRAFIA I 30 

Subtotal 330 

Oitavo Período 

OPTATIVA 60 

OPTATIVA 60 

OPTATIVA 60 

OPTATIVA 60 

TUTORIA EM MONOGRAFIA II 60 

AA MONOGRAFIA II 30 

Subtotal 330 

Atividades Complementares 200 

Carga Horária Total do Curso 2660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUXO FORMATIVO SUGERIDO PARA RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 5º Período 6º Período 7º Período 8º Período 

FUNDAMENTOS DE 

ECONOMIA 

ECONOMIA 

INTERNACIONAL 

I 

ECONOMIA 

INTERNACIONAL 

II 

ECONOMIA 

BRASILEIRA 

CONTEMPORÂNEA 

 ECONOMIA POLÍTICA 

INTERNACIONAL 

SISTEMA FINANCEIRO 

INTERNACIONAL 

COMÉRCIO 

INTERNACIONAL 
OPTATIVA 

INTRODUÇÃO ÀS 
RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 

HISTÓRIA DAS 

RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS I 

HISTÓRIA DAS 

RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS II 

POLÍTICA EXTERNA DO 

BRASIL I 

POLÍTICA EXTERNA DO 

BRASIL II 

ORGANIZAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

PROCESSOS DE 

INTEGRAÇÃO 
REGIONAL 

OPTATIVA 

INTRODUÇÃO À 

CIÊNCIA POLÍTICA 

ESTADO E 

INSTITUIÇÕES 

POLÍTICAS   

POLÍTICA E 

SOBERANIA 

TEORIA DAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

I 

TEORIA DAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

II 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE 

PESQUISA EM RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

TUTORIA EM 

MONOGRAFIA I 

TUTORIA EM 

MONOGRAFIA II 

AA - MONOGRAFIA I AA - MONOGRAFIA II 

FORMAÇÃO  

HISTÓRICA DO  

MUNDO  MODERNO 

FORMAÇÃO HISTÓRICA 

DO BRASIL I 

FORMAÇÃO   

HISTÓRICA DO MUNDO 

CONTEMPORANEO 

FORMAÇÃO HISTÓRICA 

DO BRASIL II 

GEOGRAFIA DO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 
GEOPOLÍTICA OPTATIVA OPTATIVA 

INTRODUÇÃO À 
SOCIOLOGIA 

INTRODUÇÃO À 
FILOSOFIA 

ANTROPOLOGIA 
SOCIAL 

DIREITO 

INTERNACIONAL 

PÚBLICO 

DIREITO 

INTERNACIONAL 

PRIVADO 

DIREITO 

INTERNACIONAL DO 

COMÉRCIO 

OPTATIVA OPTATIVA 

Atividades 

Complementares 

Atividades 

Complementares 

Atividades 

Complementares  

Atividades 

Complementares  

Atividades 

Complementares  

 

Atividades 

Complementares  

 

Atividades 

Complementares 

Atividades 

Complementares 

 
Núcleo de Formação Específica em Relações Internacionais: 660 

Núcleo de Formação Econômica: 420 

Núcleo de Formação Histórica: 360 

Núcleo de Formação em Política: 180 
Núcleo de Formação em Filosofia: 60 

Núcleo de Formação em Geografia: 120 

Núcleo de Formação em Ciências Sociais (Sociologia e Antropologia): 120 

Núcleo de Formação Jurídica: 180 

Núcleo de Formação Livre – Disciplinas Optativas: 360



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE DISCIPLINA 
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DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 

DE 

 RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
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DISCIPLINAS DE HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS DE ECONOMIA 
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DISCIPLINAS DE FILOSOFIA, 

CIÊNCIA POLÍTICA,  

ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS DE DIREITO 
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DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


