
146 - ESTUDOS EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Apresentação - o campo de Relações Internacionais no Brasil 

O campo de Relações Internacionais no Brasil tem crescido consideravelmente 
nos últimos anos, tanto com a abertura de novos cursos de graduação e 
programas de pós-graduação, quanto com seu progressivo reconhecimento no 
mercado de trabalho. A formação interdisciplinar que o campo requer 
capacita alunas e alunos para múltiplas tarefas, em consonância com as 
exigências contemporâneas de profissionalização e reflexão. Entre as 
oportunidades que se abrem cada vez mais para a sua atuação, estão: 
organizações internacionais governamentais e não governamentais 
(especialmente as que atuam no Brasil); diplomacia; mídia; setor privado e 
setor público; comércio exterior; assessorias em órgãos privados e públicos 
(municipais, estaduais, federais); ensino, pesquisa e extensão em instituições 
de ensino superior.  

Projeto pedagógico da Área de Concentração em RI (IHAC/UFBA) 

A área de concentração em Estudos em Relações Internacionais constitui-se 
como uma modalidade de especialização curricular capaz de conferir aos 
estudantes do Bacharelado de Humanidades  o domínio de conhecimentos 
pertinentes ao campo das Relações Internacionais, de caráter não-
profissional, numa perspectiva inovadora de formação. Apesar de oferecer 
uma organização curricular com um claro horizonte de especialização, a área 
de concentração não perde a dimensão interdisciplinar da matriz dos 
Bacharelados Interdisciplinares, já que se integra ao conjunto de práticas 
pedagógicas em plena sintonia com os conteúdos do Bacharelado em 
Humanidades. 

  
Matriz Curricular AC em Relações Internacionais 

4o. semestre 5o. semestre 6o. semestre

HACB34 Teorias das 
Relações Internacionais

HACB33 Economia Política 
Internacional I HACB93 Política Externa II

HACB94 Relações 
Internacionais 

Contemporâneas
HACB35 Política Externa I HACB95 Economia Política 

Internacional II

Livre (LV) Livre (LV) Livre (LV)

Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC)

Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC)



  
O estudante vinculado à AC em Relações Internacionais deve cumprir, além 
dos 5 componentes obrigatórios do BIH (HACA01, HACA03, HACA34, LETE43 e 
LETE45), mais 6 obrigatórios da AC Relações Internacionais (HACB33, 
HACB34, HACB35, HACB93, HACB94 e HACB95). 

Deve cumprir também 6 componentes optativos da AC (OC), entre os 
seguintes: HACB30, HACB32, HACB36, HACB37, HACB91, HACC06, HACC08, 
HACC14, HACC15, HACC32, HACC57, HACC58, HACC59, HACC60, HACC61,  
HACC62, HACC63, HACC64, HACC65, HACC66, HACC67, HACC68 e HACC69.  

Deve cumprir ainda 3 componentes optativos de Grande Área (OG), entre 
componentes com código HAC, EDC, ADM, ECO, COM, DIR, FCH, IPS e 3 
componentes livres (LV).  

Além dos 3 entre 5 Estudos (Sociedades, Cultura, Desenvolvimento, Poderes 
e Subjetividades), 2 componentes científicos (OY) e 2 artísticos (OZ). E 
Atividade Complementar de 360hs, referente ao período integral do BI, do 
1o. ao 6o. semestre. 

Componentes da AC em RI ofertados em 2017-2: 

HACB34 - Teoria das Relações Internacionais (OB) 

Introdução ao estudo das Relações Internacionais. Discussão sobre categorias 
centrais do ordenamento global: estado, poder, paz, pacificação, guerra, 
soberania, anarquia, hegemonia, raça, classe, gênero, entre outras. Essas 
categorias serão tratadas por diferentes abordagens, tais como: realismo, in-
stitucionalismo, construtivismo, marxismo, pós-colonialismo, abordagens des-
coloniais, feminismo.   

Professor: Victor Lage 

HACB94 - Relações Internacionais Contemporâneas (OB) 

Os primeiros tratados internacionais. A organização do mundo a partir da 
Europa. Disputas hegemônicas no século XIX e a constituição da periferia. 
Revoluções nos primeiros anos do século XX. Primeira Guerra Mundial, 
relações internacionais e o Tratado de Versalhes. Correntes pós-anos 1950. 
Funcionalismo, Globalismos, Neoliberalismo, Neorealismo, Teorias Sistêmicas. 
Organização do campo teórico das Relações Internacionais, o segundo e o 
terceiro “debates”. Análise das categorias centrais da ordem mundial. Estado 



e soberania, território e fronteira, ator internacional e agência, regulação e 
ordem, legitimidade e norma, sujeito e identidade, política e comunidade 
política.  

Professor Marcos Guedes   

HACB93 - Política Externa II (OB) 

Relações Internacionais e Política Externa contemporânea do Brasil 
(1985-2017). História e dinâmica da Política Externa Brasileira (PEB) no 
período de transição democrática (1985-1988) e sob o ordenamento da 
Constituição Federal de 1988. Atores e instituições da PEB. Política doméstica 
e política exterior do Brasil. O Brasil e os conflitos internacionais. O mundo 
pós-Guerra Fria e as relações do Brasil com os países em desenvolvimento. 
Política Externa Brasileira e processos de globalização. Cooperação 
Internacional. A PEB nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 
Luiz Inácio Lula da Silva (2003/2010), Dilma Rousseff (2011-2016) e Michel 
Temer (desde maio de 2016). O curso aborda tópicos centrais da agenda 
diplomática do Itamaraty, tendo em vista conhecer e refletir sobre ações e 
posicionamentos adotados pelo governo brasileiro em distintas questões, com 
fundamento nos princípios e no histórico da diplomacia brasileira. 

Professor Jose Sacchetta    

HACB95 - Economia e Política Internacional II (OB) 

A grande depressão de 1930. As novas bases do discurso econômico sobre o 
desenvolvimento e a guerra fria. A hegemonia americana. A industrialização 
da periferia. A crise do padrão dólar e os questionamentos da hegemonia 
americana. O esgotamento de um padrão de desenvolvimento e a emergência 
de novos espaços de acumulação. O Brasil e o sistema internacional 
contemporâneo.  

Professora Elsa Kraychete   

HACB30 - Políticas Públicas (OC) 

Conceitos e abordagens de políticas públicas. Perspectivas multidisciplinares 
em políticas públicas. As políticas públicas no Brasil: panorama histórico e 
desafios contemporâneos. Metodologias de estruturação e de avaliação de 
políticas públicas.  



Professor(a) substituto(a) /Professor Concursado 

HACC06 - Ecopolítica Mundial (OC) 

Introdução aos fundamentos das políticas internacionais de desenvolvimento 
sustentável para a proteção ambiental. As origens da ecopolítica mundial, 
seus atores e os avanços obtidos desde a Rio-92. Os mecanismos político-
institucionais da governança ambiental global, os diálogos e conflitos Norte-
Sul e os dilemas para uma ação coletiva internacional. Os problemas 
ambientais globais, os regimes ambientais internacionais e os desafios 
impostos à eficácia da governança ambiental global.  

Professora Elsa Kraychete   

Para mais informações, dúvidas, sugestões, ver Edital da Área e também 
entrar em contato com Victor Coutinho Lage, professor de graduação e pós-
graduação do IHAC/UFBA e coordenador da área de concentração em Relações 
Internacionais, pelo email: victorclage@gmail.com  


