
CAPACITAÇÃO EM  

NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

Objetivo: Fornecer capacitação 

técnica e treinamento específico 

para pesquisadores, profissionais 

e estudantes que desenvolvam 

atividades relacionadas às negoci-

ações internacionais. O curso é 

intensivo em práticas e simulações 

bilaterais. 

Valor: R$ 300,00.  

Desconto de R$ 100,00 para ex-alunos 

CAENI, alunos de pós-graduação do 

IRI, parcerias institucionais e inscri-

ções de grupo de no mínimo 5 pesso-

as. Desconto de R$ 50,00, em cada 

módulo, para quem se inscrever no 

curso de Capacitação em Negociações 

Internacionais e no Avançado de Ne-

gociações Internacionais, assim o va-

lor total será de R$ 500,00.  

INTERMEDIÁRIO EM 

NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

Objetivo: Contribuir para a forma-

ção de negociadores tanto do setor 

privado como do setor público. 

Apresentar os principais conceitos 

e abordagens quantitativas aplica-

das aos processos de negociações. 

Especial ênfase às ferramentas 

quantitativas na tomada de deci-

são do negociador. 

Valor: R$ 150,00.  

Desconto de R$ 50,00 para ex-alunos 

do Caeni, alunos de pós-graduação do 

IRI, parcerias institucionais, inscrições 

de grupo de no mínimo 5 pessoas e 

para quem se inscrever em um dos 

cursos: Capacitação em Negociações 

Internacionais ou Avançado em Nego-

ciações Internacionais.  

AVANÇADO EM  

NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

Objetivo: Fornecer capacitação 

técnica e treinamento específico 

para pesquisadores, profissionais 

e estudantes que desenvolvam 

atividades relacionadas às negoci-

ações internacionais. O curso é 

intensivo em práticas e simulações 

multilaterais.  

Valor: R$ 300,00  

Desconto de R$ 100,00 para ex-alunos 

CAENI, alunos de pós-graduação do 

IRI, parcerias institucionais e inscri-

ções de grupo de no mínimo 5 pesso-

as. Desconto de R$ 50,00, em cada 

módulo, para quem se inscrever no 

curso de Capacitação em Negociações 

Internacionais e no Avançado de Ne-

gociações Internacionais, assim o va-

lor total será de R$ 500,00.  

Público-alvo: Estudantes de graduação e pós-graduação com interesses na área internacional,  
gestores públicos, executivos e administradores de empresas 
 
Local do curso: Auditório do Instituto de Relações Internacionais da USP (IRI/USP) 
 
Mais informações: www.caeni.com.br e www.brasileu.com.br 

Inscrições abertas em https://uspdigital.usp.br/apolo Livro de Capacitação em 
Negociações Internacionais 
(compra opcional) 

CURSOS DE NEGOCIAÇÕES 

INTERNACIONAIS 
COMUNICADO 

Informamos que adiamos a realização dos cursos do Caeni (Capacitação/Intermediário ou Avançado), previstos 
para a primeira semana de Julho.  Em breve, entraremos em contato para informar as novas datas e esperamos 
contar com a sua participação. 
 

Caso não possa fazer o curso em outra data e já tenha realizado o pagamento, por favor, avise-nos para 
providenciarmos a devolução do dinheiro. 
 

Pedimos desculpas pelo imprevisto e ficamos gratos pela sua compreensão. 
 

Atenciosamente, 
Equipe CAENI 


