
 

  
 
MÓDULO 1: CAPACITAÇÃO EM NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

OBJETIVO: Fornecer capacitação técnica e treinamento específico para profissionais 
e estudantes que desenvolvam atividades relacionadas às negociações internacionais 
em pesquisa e assessoria especializadas, tanto em empresas privadas como em 
agências governamentais. 
 DATAS: 27 e 28 de junho/2016, das 9h00 às 18h00 
  
PROGRAMA: 
1.Mapeamento das principais abordagens e técnicas de negociações 
2. Processo e estrutura das negociações internacionais 
3. O impacto da cultura nas negociações internacionais 
4. Aplicação das teorias dos Jogos em processos de negociação 
5. Jogos de Dois Níveis e negociações internacionais 
6. PON – Modelo Harvard de Negociações 
7. Simulações de negociações. 
CORPO DOCENTE: Prof. Amâncio Jorge de Oliveira (coordenador CAENI, IRI-USP), 
Profa. Janina Onuki (IRI/USP) e Pedro Feliú Ribeiro (IRI/USP). Assistente: Rafael 
Nunes Magalhães. 

Investimento individual: R$ 300 (descontos de R$ 100 para ex-alunos Caeni, 
parcerias institucionais e inscrições de grupo de no mínimo 5 pessoas). 
 
MÓDULO 2: AVANÇADO EM NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

OBJETIVO: Fornecer capacitação técnica e treinamento específico para 
pesquisadores, profissionais e estudantes que desenvolvam atividades relacionadas 
às negociações internacionais. O curso é intensivo em práticas e simulações 
multilaterais. 
 DATAS: 29 e 30 de junho/2016, das 9h00 às 18h00 
 
PRÉ-REQUISITO: Não há pré-requisito para participar. 
PROGRAMA: 
• Mediação e resolução de conflitos nas instituições. 
• Teoria de coalizões e negociações multilaterais. 
• Modelos de decisão em situações de incerteza. 
• Dinâmicas e simulações em negociações multilaterais. 
CORPO DOCENTE: Prof. Amâncio Jorge de Oliveira (coordenador CAENI, IRI-USP), 
Profa. Janina Onuki (IRI/USP) e Pedro Feliú Ribeiro (IRI/USP). Assistente: Rafael 
Nunes Magalhães. 

Investimento individual: R$ 300 (descontos de R$ 100 para ex-alunos Caeni, 
parcerias institucionais e inscrições de grupo de no mínimo 5 pessoas). 
  



 

MÓDULO 3: UNIÃO EUROPEIA: ESTRUTURA INSTITUCIONAL, NEGOCIAÇÕES INTERNAS E 

INTERNACIONAIS 

OBJETIVO: Fornecer introdução ao estudo da União Europeia (UE). Evolução da 
integração europeia, estrutura institucional do processo decisório e legislações serão 
apresentadas como subsídio para compreensão das negociações Mercosul-UE.  
DATAS: 1/Julho/2016, das 9:00-18:00 
PRÉ-REQUISITO: Não há pré-requisito para participar. 
PROGRAMA: 
A UE como uma experiência única e a importância dos laços com a AL. 
Aumento da interdependência e os passos da integração. 
Legislação da UE: uma nova ordem legal. Supranacionalidade, efeito direto e 
aplicabilidade direta. 
Tratados e a questão da supranacionalidade. 

Limites da integração, mesmo dentro da integração econômica.  
Instituições europeias e o processo decisório. 
Negociações Mercosul-UE.  
Coordenadores: Kirstyn Inglis  (Professora Visitante, IRI/USP) e Maria Antonieta Del 
Tedesco Lins (IRI/USP).  
Investimento individual: Gratuito para matriculados em um dos cursos Capacitação 
ou Avançado em Negociações Internacionais e para bolsistas. Inscrição alternativa: 
aquisição do Manual de Negociações do Caeni. 
Inscrições: e-mail: caeni.usp@gmail.com (a partir de 24 de maio/2016) 
Local: Av. Prof. Luciano Gualberto, 315, Sala 116b. 1º andar. Cidade Universitária. 
São Paulo, SP. 
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