
 
 

Você conhece o curso de Relações Internacionais do Ibmec? 

O curso de graduação em Relações Internacionais do Ibmec trabalha conhecimentos históricos 
e competências em ciências sociais e demais áreas de atuação do profissional, com ênfase para 
a econômica e a jurídica. O profissional aproxima empresas e governos de diferentes países, 
abrindo caminho para a cooperação econômica, acordos bilaterais ou multinacionais. 

O aluno é estimulado a desenvolver o espírito científico e pensamento estratégico e o Ibmec 
acredita na excelência voltada para a prática voltado para a solução estratégica dos problemas. 

O Ibmec encoraja seus alunos a explorar na prática a criação de novos conceitos e ideias 
tornando-o um profissional resiliente e adaptável a diversos segmentos. Competências como 
liderança e empreendedorismo são trabalhadas em todo o curso por meio de estágios, projetos 
de cooperação técnica e de uma metodologia que faz o professor, de forma sistematizada, 
discutir as aplicações do curso de Relações Internacionais. 

Início das aulas: Fevereiro/2022 

Unidades e Turnos: 

Belo Horizonte, Barra, Centro e São Paulo 

(integral)  

Duração do Curso: 

8 semestres 

 

 

Diferenciais: 

 Nota máxima no MEC; 

 Projeto de cooperação técnica 

 Diplomata por um dia 

 Imersão China 

 Curso mais plural do Brasil (professores marxistas, idealistas, liberais e etc.); 

 Hub de empreendedorismo; 

 Possibilidade de atuação no meio privado ou público; 

 Forma internacionalistas do Brasil; 

 Proximidade com o mercado de trabalho; 

 Hubs de empreendedorismo; 

 Centro de Empreendedorismo e Inovação; 

 Corpo docente qualificado; 

 Infraestrutura de ponta; 

 Orientação em carreiras; 
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 Intercâmbio nacional: programa exclusivo para alunos de graduação do Ibmec que 

planejam realizar parte de seu curso em uma outra unidade da instituição no Brasil, 

cursando disciplinas de sua grade curricular ou disciplinas eletivas em caráter de 

intercâmbio; 

 Abrangência internacional: entre as experiências que o Ibmec oferece aos seus alunos 

está a chance de viver e conhecer novos países e culturas. Isso possibilita que eles 

ampliem seus conhecimentos e se adaptem a ambientes multiculturais, tornando-se 

cidadãos globais. 

Ramos de atuação 

Carreira acadêmica: 

 Docente; 
 Pesquisador. 

Carreira pública: 

 Diplomata 

 Ministérios 

 Consulados 

Carreira privada: 

 Banco 

 Comércio Exterior 

 Empresas Multinacionais 

 Internacionalização de empresas 

 Departamento Internacionais de 

empresas nacionais 

 Consultoria Internacional em 

Negócios, Cultura, Finanças e 

Segurança 

 Diplomata Corporativo; 

 Logística. 

Cargos relacionados: 

 Analista de Cenários; 

 Analista em Relações 

Internacionais; 

 Carreira Diplomática; 

 Consultor; 

 Funcionário de Estado; 

 Funcionário de Organismo 

Internacional; 

 Gerente de Exportação e de 

Importação; 

 

 

 

 Operador de Comercio Exterior; 

 Operador de Logística; 

 Pesquisador em Relações 

Internacionais; 

 Professor; 

 Relações Públicas internacionais; 

 Trader. 

Tendências na carreira: 

 Assessorias especializadas; 

 Gestão empresarial; 

 Terceiro Setor. 

 

Para inscrições acesse: ibmec.br 

 

Relações 
Internacionais 

 


