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Olá, internacionalista! 

Este é um PDF interativo, 
isso significa que ele 
possui links que vinculam 
a sites externos para que 
você consiga obter as informações
ainda mais completas do evento.
Identifique os links, através dos
sublinhados nas palavras. 

Veja o que irá encontrar nesse guia:

Orientações Gerais................................

Programação............................................

Cursos Bônus............................................

Dúvidas frequentes................................

Contato........................................................

03

05

08

11

13



O evento será totalmente online e as atividades
acontecerão de forma síncrona, através de
transmissões ao vivo. Para acessar as
transmissões, basta acessar o link que será
enviado por e-mail.

Escolha um ambiente confortável e bem
ventilado para participar do evento,
preferencialmente, longe de interrupções. Tenha
em mãos um caderninho para anotar suas
considerações. Participe, preferencialmente,
com a câmera ligada e prepara-se para,
eventualmente, usar o microfone 

Em todos os dias do evento enviaremos
lembretes diários lembrando das atividades
e contendo o link para acesso. Fique sempre
atento ao seu email! Além disso, também
enviaremos lembretes por Whatsapp.

ORIENTAÇÕES

  ACESSO AS TRANSMISSÕES

LEMBRETES

DURANTE OS ENCONTROS
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 Para evitar problemas na sua conexão,
procure deixar somente a aba com a
transmissão aberta, procure um lugar próximo
ao roteador da sua casa e use
preferencialmente o Google Chrome. Além
disso, não esqueça de verificar a configuração
do seu áudio.

Com o fim do evento, mantenha-se
atento ao email. Dentro de um mês,
iremos enviar os certificados. Além disso,
através do e-mail manteremos a nossa
comunicação sobre os cursos bônus e
outros assuntos a respeito do EPRI.

VERIFIQUE SUA CONEXÃO

APÓS O EVENTO
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PROGRAMAÇÃO

18
JUNHO 2021
SEXTA -  FE IRA

18H45 -  19H00: CREDENCIAMENTO E
CERIMÔNIA DE ABERTURA DO EPRI

Abertura of icial  do Encontro de Prof issionais de
Relações Internacionais com a part ic ipação dos
organizadores,  representantes das ent idades
parcerias e convidados.

19H00 -  21H00: ASSEMBLEIA

Ações Sociais ,  Diversidade e Relações Internacionais:

Assembleia sobre a importância do terceiro setor
para a promoção da diversidade e da inclusão social
e discussões sobre como o prof issional de Relações
Internacionais pode contr ibuir .
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19
JUNHO 2021
SÁBADO

09H00 -  10H30: MESA

Diversidade, L iderança e Engajamento Social

Diversidade cultural em Montreal ,  Canadá: um
exemplo para o mundo

11H00 -  12H30: MESA EM INGLÊS 

14H00 -  15H30: OFICINA

Carta de Motivação em português
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14H00 -  15H30: OFICINA

Preparação para a Entrevista de Emprego

18H45 -  19H00: CREDENCIAMENTO 2ª NOITE

Preparação para a Entrevista de Emprego

19H00 -  20H00: NETWORKING

Discussões sobre o papel do internacional istas no 3º
Setor

20H00 -  21H00: ASSEMBLEIA

O que podemos fazer por mais diversidade e inclusão
na prof issão?



20
JUNHO 2021
DOMINGO

09H00 -  10H30: OFICINA

Oficina carta de motivação em inglês

Preparação para a entrevista em inglês

11H00 -  12H30: OFICINA

14H00 -  15H30: OFICINA

Técnicas de Comunicação para Relações
Internacionais
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14H00 -  15H30: OFICINA

Preparação para a Entrevista de Emprego

16H00 -  17H00: NETWORKING

Discussões sobre o papel do internacional istas no 3º
Setor

17H00 -  18H00: ASSEMBLEIA

 Responsabi l idade Social  e Relações Internacionais



CURSOS CURSOS BÔNUS
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Para todos que se inscreverem no EPRI terão como
bônus cursos da Escola Superior de Relações
Internacionais, para dar continuidade aos seus
estudos.

Credencial Lite: Curso de Estatística e Excel e
Curso de Desenvolvimento de Carreira;

Credencial Fit: Curso de Estatística e Excel e Curso
de Desenvolvimento de Carreira + 1 curso a
escolha;

Credencial Pro: Curso de Estatística e Excel e
Curso de Desenvolvimento de Carreira + 2 cursos
a escolha;

Confira os cursos bônus disponíveis para escolha e
as ementas de todos os cursos:

ANÁLISE DE POLÍTICA EXTERNA

Observação: clique em cima do nome

dos cursos para acessar a ementa 

Observação: clique em cima do nome dos cursos para

acessar a ementa 



CURSOS CURSOS BÔNUS

ESTATÍSTICA E EXCEL P/ RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

Início: 05 de julho

DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA

Início: 29 de junho 19h00 - 20h30 
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Início: 29 de junho 21h00 - 22h30 
terças e quintas

Observação: clique em cima do nome

dos cursos para acessar a ementa 

Observação: clique em cima do nome

dos cursos para acessar a ementa 

Início: 17 de julho (sábado)

RELAÇÕES GOV., INSTITUCIONAIS E ADVOCACY

terças e quintas

ÉTICA NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

20h00 - 21h30 
segundas, quartas e sextas

https://relacoesinternacionais.com.br/courses/estatistica-e-excel-ri/
https://relacoesinternacionais.com.br/courses/estatistica-e-excel-ri/
https://relacoesinternacionais.com.br/courses/internacionalista-desenvolvimento-de-carreira/
https://relacoesinternacionais.com.br/courses/rel-governamentais-advocacy/
https://relacoesinternacionais.com.br/courses/etica-nas-relacoes-internacionais/
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Observação: clique em cima do nome

dos cursos para acessar a ementa 

Observação: clique em cima do nome

dos cursos para acessar a ementa 

Para realizar a sua matrícula, é necessário fazer o
preenchimento do formulário que enviaremos por email.
Caso não receba o seu formulário até o final do EPRI, por
gentileza entre em contato com a nossa equipe.

Início: 29 de junho 19h00 - 20h30 
terças e quintas

SISTEMA INTERNACIONAL NOS SÉCULOS XX E XXI

Início: 28 de junho 19h00 - 20h30 
segundas e quartas

DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO

Início: 07 de julho 19h00 - 20h30 
quartas e sextas

ESPANHOL PARA INICIANTES

https://relacoesinternacionais.com.br/courses/sistema-internacional-nos-seculos-xx-e-xxi/
https://epri.com.br/#
https://relacoesinternacionais.com.br/courses/direitos-humanos-e-desenvolvimento/
https://relacoesinternacionais.com.br/courses/espanhol-para-iniciantes/


PERGUNTAS FREQUENTES

1 O encontro vai gerar certificado?

Todos os participantes receberão
certificados de 16 horas do EPRI, além de 20
horas para cada curso que realizar e for
aprovado. A equipe organizadora enviará
dentro de um mês após o término do evento
os certificados.

2Posso fazer upgrade da minha credencial?

É possível alterar a qualquer momento.
Garanta o menor preço reservando o

quanto antes a sua Credencial. Basta entrar
em contato conosco para descontarmos o

valor pago na primeira credencial..

3 Os encontros irão ficar gravados?

Sim, as oficinas e mesas ficarão gravados.
Enviaremos as transmissões para o YouTube e
posteriormente enviaremos para os participantes.
Algumas atividades, como os encontros de
networking não serão disponibilizados.
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PERGUNTAS FREQUENTES

4 Moro fora do Brasil... Posso participar?

Sim, todas as pessoas que se interessem
pela área de Relações Internacionais
podem participar. Para quem é do
exterior, recomendamos que o
pagamento seja feito através do PayPal.
No momento de sua inscrição, selecione
primeiro o país em que se encontra para
que o formulário se adapte a sua
realidade.

5Não recebi o link de acesso. O que fazer?

Verifique sua caixa de spam ou outros. Caso
ainda assim não tenha recebido, entre em

contato com a nossa equipe,
preferencialmente através do e-mail ou

whatsApp.
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Ficou com alguma dúvida? Entre em contato
com a nossa equipe!

Além disso, durante o evento, caso tenha
algum problema técnico nos contate para
que possamos te ajudar.

CONTATO

+55 (11) 4040-6937

comunicacao@epri.com.br

Nos acompanhe também no Instagram!

@relacoesexteriores

@relacoesinternacionais

@vagasri
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https://www.instagram.com/vagasri
https://www.instagram.com/relacoesexteriores/
https://www.instagram.com/relacoesexteriores/
https://www.instagram.com/relacoesint
https://www.instagram.com/vagasri

