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4º ENCONTRO DE  PROFISSIONAIS 
DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS E PRÁTICAS DE

DIPLOMACIA CORPORATIVA



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............................................

Contato........................................................
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ORIENTAÇÕES
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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 e Telegram.

  ACESSO AS TRANSMISSÕES

LEMBRETES

DURANTE OS ENCONTROS

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.

VERIFIQUE SUA CONEXÃO
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Emitiremos certificados de 18 horas para todos que participarem
do evento. Os certificado serão enviadas por email dentro de 7
dias úteis após término do evento. Se, após esse prazo, você não
receber nenhuma orientação, por gentileza, entre em contato
com a nossa equipe.

CERTIFICADOS

Todo o evento será gravado e disponibilizaremos os links para
acesso às gravações dentro de 7 dias úteis após o término do
evento na página de transmissões. Você poderá ter acesso ao
conteúdo gravado durante 01 ano.

GRAVAÇÕES

As apresentações utilizadas pelos palestrantes durante o evento ,
caso tenha a aprovação do palestrante, serão disponibilizadas
para todos os inscritos após o evento, assim como outros
materiais. Dentro de 7 dias úteis após o término do evento,
disponibilizaremos na página de transmissões.

APRESENTAÇÕES E OUTROS MATERIAIS

https://epri.com.br/transmissoes/
https://epri.com.br/transmissoes/


PROGRAMAÇÃO

15
OUTUBRO 2021
SEXTA -  FE IRA

10:00 -  12:00: MESA REDONDA

Ét ica e Compliance na Diplomacia Corporat iva com
Marco Aurél io Barcelos e Anna Luiza Ramos Fonseca
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16:30 -  18:00: MESA REDONDA

Internacional ização de Projetos com Marcio Sette
Fortes

19:00 -  20:30: MESA

Prát icas Diplomáticas com Renata Marques e
Gi lberto Sarfat i



PROGRAMAÇÃO

16
OUTUBRO 2021
SÁBADO

10:00 -  12:00: OFICINA

COMEX Apl icado à Pol í t ica Externa Brasi le ira
com César Augusto Aguiar e Kel ly Agui lar
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19:00 -  20:30: NETWORKING

20:30 -  22:00: ASSEMBLEIA

Pol í t ica Externa Empresarial  com Naj la Souza



PROGRAMAÇÃO

17
OUTUBRO 2021
DOMINGO

14:00 -  15:00: ASSEMBLEIA

Elaboração de Apresentação Comercial  com
Gui lherme Bueno

15:00 -  17:30: HACKATHON

07EPRI.COM.BR

17:30 -  18:30: ASSEMBLEIA DE ENCERRAMENTO



CURSOS BÔNUS
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Para todos que se inscreverem no EPRI terão como
bônus o curso de Filosofia para as Relações
Internacionais + 01 curso à sua escolha, conforme as
opções abaixo.

Para realizar a sua matrícula, é necessário fazer o
preenchimento do formulário que está disponível
nesta página. Caso você não consiga acessar o
formulário por gentileza, entre em contato com a
nossa equipe.

Prazo: O formulário poderá ser preenchido somente até
o dia 17 de outubro, após essa data o bônus irá expirar.

Após o preenchimento do formulário, é só aguardar
que a nossa equipe irá realizar a sua matrícula no site
da ESRI e entraremos em contato com você por email.
Se até o dia 19 de outubro, você não receber
informações sobre a sua matrícula, por gentileza, entre
em contato com a nossa equipe.

ACESSAR FORMULÁRIO

https://epri.com.br/cursos-bonus-2/
https://relacoesinternacionais.com.br/
https://epri.com.br/cursos-bonus-2/
https://epri.com.br/cursos-bonus-2/


CURSOS CURSOS BÔNUS
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19h00 - 20h30 

FILOSOFIA PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

quartas-feiras

Início: 09 de novembro 16h00 - 17h30 

GEOPOLÍTICA E SEGURANÇA INTERNACIONAL

terças e quintas

Início: 06 de dezembro 16h00 - 17h30 

ANÁLISE DE POLÍTICA EXTERNA

segundas, quartas e sextas

Observação: clique em cima do nome

dos cursos para acessar a ementa

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

Início: 20 de outubro

https://relacoesinternacionais.com.br/courses/filosofia-para-as-relacoes-internacionais/
https://relacoesinternacionais.com.br/courses/filosofia-para-as-relacoes-internacionais/
https://relacoesinternacionais.com.br/courses/geopolitica-e-seguranca/
https://relacoesinternacionais.com.br/courses/geopolitica-e-seguranca/
https://relacoesinternacionais.com.br/courses/analise-de-politica-externa/
https://relacoesinternacionais.com.br/courses/analise-de-politica-externa/


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!

@epri_oficial
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https://www.instagram.com/epri_oficial/
https://www.instagram.com/epri_oficial/
https://www.instagram.com/epri_oficial/

