Por que cursar
Relações
Internacionais na
Unochapecó?
Neste e-book, você vai conhecer os principais
diferenciais do curso de Relações Internacionais
da Unochapecó, que o qualificam como uma das
melhores opções para você que está pensando
em seguir essa profissão, e como eles vão fazer a
diferença na sua formação. Entre eles você vai ver:
Curso interdisciplinar que integra
conhecimentos de Política, Direito e
Economia.
Possibilita atuação tanto em cargos públicos,
como na diplomacia, quanto no setor privado.
Mercado em ascensão e com salários
atrativos.
Mensalidade com o preço fixo de R$ 755,00.
O único reajuste semestral no valor será o
índice inflacionário.
Modelo de ensino focado em experiências
(Aprendizagem Baseada em Experiências ABEx).
Aulas teóricas e práticas, com porcentagem
de ensino a distância.
Bom, mas antes de conhecer o curso, você
precisa saber um pouco mais sobre a estrutura
da Unochapecó para entender como ela fará
toda a diferença na sua formação.

Unochapecó:
nota máxima
no MEC, entre as
melhores do país
A Universidade Comunitária da Região de
Chapecó existe desde 1970 e trouxe para a
região Oeste de Santa Catarina o primeiro
curso de graduação. Em 2020, completou 50
anos de história, com credibilidade reconhecida
em todo o território nacional.
A primeira turma da Universidade formouse em Pedagogia e a partir desse curso
a Unochapecó foi crescendo. Em 2016, já
eram mais de 30 mil profissionais formados,
mais de 40 cursos de graduação, além de
especializações, mestrados e doutorados.

Em 2018, a Unochapecó se tornou a

primeira universidade
do Oeste Catarinense
a conquistar nota
máxima na avaliação
do Ministério da
Educação (MEC).
Até aquele momento, apenas 21
universidades possuíam essa nota no
Brasil, e ainda hoje são poucas, cerca de 30
universidades em todo o país.
Mas a Unochapecó foi muito além disso, e,
até o final de 2019, vinte cursos também
conquistaram a nota máxima no MEC (nota
5) e todos os demais cursos avaliados
conquistaram uma ótima avaliação, nota 4.
Isso comprova que a Unochapecó possui um
padrão de excelência muito diferenciado em
estrutura, professores e qualidade de ensino,

tanto para a cidade quanto para o país. Isso vai
fazer muita diferença quando você se formar
e começar a atuar na sua profissão, seja numa
empresa ou de forma empreendedora.
A Universidade Cinquentenária do Oeste
Catarinense completa esse ciclo participando
ativamente do desenvolvimento sustentável
da região e da transformação e formação
profissional cidadã de cada um dos estudantes
que passa por aqui, mostrando que somente
com conhecimento científico é possível mudar
o mundo.

Se você também
acredita, então você
é um dos nossos!

Relações Internacionais e
Comércio Exterior, qual a
diferença?
Apesar de ter semelhanças entre os dois
cursos, existe uma diferença fundamental
entre eles. Enquanto o curso de Comércio
Exterior é voltado para administração de
empresas e transações comerciais, focando em
matemática financeira, legislação, tributação,
entre outros, Relações Internacionais tem
um perfil voltado para a gestão e busca
compreender o funcionamento das variáveis
para que o mundo funcione.
Enquanto o profissional de RI atua mais na
parte estratégica e de planejamento dos
negócios, o profissional de Comex, cuida dos
trâmites operacionais.
É uma profissão bastante desafiadora e
competitiva, ao mesmo tempo que também é
colaborativa, pois o profissional não trabalha
sozinho. É muito importante trabalhar com
equipes fortes e alinhadas para se diferenciar
nesse mercado.

Curso interdisciplinar para
aprofundar o conhecimento
sobre o mundo
No mundo tecnológico e conectado em que
vivemos, todos os aspectos da vida social são
permeados pela globalização. Isso significa,
por exemplo, que produtos alimentícios
produzidos no Brasil são consumidos na China
e que aparelhos eletrônicos produzidos pelos
países orientais são utilizados por nós. Mas não
só isso, o fenômeno da globalização está nas
roupas que usamos, nas músicas que ouvimos,
no catálogo da Netflix e até mesmo nas nossas
interações, na forma como nos comunicamos
e na maneira como pensamos e entendemos o
mundo.
Neste contexto, ser um profissional de
destaque no mercado de trabalho passa pela
necessidade de absorver conhecimentos
específicos de diversas áreas científicas e
usá-los de maneira integrada. Isso significa
ser interdisciplinar. E, no curso de Relações
Internacionais, antes de ser um diferencial, a
interdisciplinaridade é uma necessidade.
Você precisa fazer conexões entre saberes da
área da História para compreender fenômenos
econômicos e políticos, por exemplo. Ou

utilizar informações do Direito, da Ciência
Política e da Economia para compreender como
determinado fato histórico aconteceu e quais
foram as variáveis que influenciaram para que
ele acontecesse daquela forma.
E, o mais bacana de tudo é que todos esses
elementos têm influência direta na forma
como as pessoas compreendem o mundo e a
si mesmas. Para ilustrar melhor o que isso quer
dizer, imagine este cenário:
Os anos 1960 foram marcados, cultural e
socialmente, por novos movimentos artísticos
e ascensão de pautas identitárias (como, por
exemplo, feministas, de afirmação negra,
LGBTS) nos Estados Unidos e na Europa.
Foi nesta década que surgiu as revoltas
estudantis de maio de 1968, na França; que
milhares de jovens protestaram contra a Guerra
do Vietnã; que o pastor negro Martin Luther
King (do famoso discurso “I have a dream”)
foi assassinado; que surgiram movimentos de
contracultura, ascensão dos hippies e que os
Beatles despontavam no mundo. Tudo isso em
um momento em que o mundo vivia no contexto
da Guerra Fria. Todos esses acontecimentos
e discussões que emergiram nesta época, se
analisadas em conjunto, ajudam a compreender
as formas como a sociedade estava pensando.

Tá vendo como está tudo interligado? Ficou
com vontade de conhecer mais e discutir sobre
todos esses fenômenos citados há pouco? A
gente te espera aqui na Uno, com os melhores
professores, todos mestres e doutores, para
trazer discussões profundas e complexas.
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Os melhores professores da
região e mercado regional em
expansão
O curso de Relações Internacionais é novidade
na Unochapecó. Porém, ele vai incorporar os
melhores professores de cursos já muito bem
estruturados como Direito, Administração,
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas,
etc. São professores superqualificados, tanto
pela experiência que têm de mercado quanto

pelo domínio da parte teórica. Ou seja, eles
conhecem o mercado regional e a profissão
como ninguém.

Mercado de trabalho e atuação
do profissional
O mercado de trabalho em Relações
Internacionais vem atravessando
transformações profundas no Brasil e
no mundo. Se antigamente o foco era no
treinamento específico para carreiras nas
áreas de Diplomacia, Comércio Exterior e
Organismos Internacionais, hoje em dia a
absorção da mão de obra ocorre em nichos
de mercado disputados com formação como
Administração, Economia, Ciências Contábeis
e Direito.
Entre os setores, destacam-se consultorias
privadas de análise de risco, bancos e
boutiques financeiras, agências de marketing
internacional, empresas multinacionais,
organizações da sociedade civil,
empreendimentos filantrópicos e carreiras de
Estado, tais como Banco Central, Ministério da
Fazenda, Embrapa, BNDES, Banco do Brasil,
Ministério Público, Polícia Federal, entre outros.
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Sem contar a demanda regional. Você sabia
que a região Oeste de Santa Catarina, na qual
a Unochapecó está sediada, é considerada
a capital do agronegócio brasileiro? Essa
característica faz que a região abrigue
diversas empresas do ramo do agronegócio, ou
seja, se você desejar desenvolver sua carreira
em Chapecó e região, saiba que existe um
mercado em expansão.

Experiência de mercado
Formação ainda mais próxima da prática
profissional
Aqui na Unochapecó, o contato do estudante
com as diversas possibilidades de atuação
é valorizado. É por isso que as atividades
acadêmicas se baseiam no aprendizado a
partir da experiência do aluno, aliando teoria e
prática.

Esse modelo de ensino segue a orientação da
Aprendizagem Baseada em Experiências, a
ABEx. Ao ingressar no curso, você vai ouvir
falar muito nela. Uma disciplina por semestre
leva esse nome e é responsável por promover
um contato com empresas, instituições e com a
comunidade em geral.
No curso de Relações Internacionais, você
terá amplo contato com a comunidade, por
meio de interações com alunos, além de outras
atividades com diversos grupos e setores. Você
também vai desenvolver atividades com outros
cursos da Unochapecó, como Administração,
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas,
cursos que, junto com RI, constituem a Escola
de Gestão e Negócios.
O modelo da Aprendizagem Baseada em
Experiências integra conhecimento teórico,
prática profissional e atividades de extensão,
o que significa que além de aprender, a
sociedade sai ganhando com o conhecimento
que é produzido aqui.
Isso é ser comunitária!

E aí? Gostou de conhecer a
estrutura que está te esperando
por aqui? Aprendeu alguma coisa
que você ainda não sabia?
Bom, esse é só o começo. Você também
pode falar com o coordenador do curso
ou chamar a gente no whats
(49 3321 8000) pra trocar uma ideia.
Se você já se decidiu é só se inscrever no
seu curso clicando aqui, torcer muito pra
ser aprovade no Vestibular Uno e começar
a mudar o mundo!

