FAQS: CURSOS CAENI
CAPACITAÇÃO EM NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS
AVANÇADO EM NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS
1. Apenas estudantes e funcionários da USP podem participar?
Não, o curso é aberto à comunidade de forma geral, seja do setor público ou
privado.
2. O curso é teórico ou prático?
O curso é uma combinação de teoria e prática. Além dos principais conceitos e
técnicas de barganha, há simulação e exercícios práticos de negociações.
3. Quem são os professores do curso?
São docentes da USP e convidados que variam a cada módulo. Os docentes da USP:
Amâncio Jorge de Oliveira; Janina Onuki e Pedro Feliú Ribeiro.
4. Há algum pré-requisito?
Pessoas de qualquer formação podem participar do curso. Não há necessidade de
conhecimento prévio.
5. É necessário fazer o Capacitação para fazer o Avançado?
O ideal é fazer nesta ordem, ou seja, primeiro o Capacitação para depois fazer o
Avançado. Para os interessados que tenham formação prévia em negociações é
possível se inscrever diretamente no Avançado.
6. Qual a diferença fundamental entre o Capacitação e o Avançado?
É o nível de complexidade tanto da teoria quanto da prática. As simulações no
Capacitação são todas bilaterais. No curso Avançado as simulações são multilaterais,
com 3 ou mais negociadores/equipes.
7. Há taxa de inscrição?
Sim, a matrícula padrão é de R$300 para pessoa física. Contudo, existem várias
categorias que têm direito a descontos. As informações para pagamento serão
enviadas por e-mail.
8. Quais são as categorias com o direito a desconto?
Quatro categorias dão direito a descontos nos cursos: ex-alunos de qualquer curso do
Caeni; instituições com parcerias institucionais com o Caeni; matrícula simultânea em
dois cursos quando houver ou inscrição em equipe de no mínimo 4 pessoas.

9. Qual o valor dos descontos?
Acima de 30%. Uma inscrição de R$300 passa para R$ 200. Os descontos não são
cumulativos.
10. Como faço a minha pré-inscrição?
Basta preencher a ficha de inscrição encaminhada por e-mail ou o formulário
disponível no site do Caeni (www.caeni.com.br).
11. Se a minha instituição não for parceira, é possível firmar uma parceria?
Sim. É um processo muito simples e rápido. Basta enviar uma mensagem ao
caeni.iri@usp.br solicitando a parceria. O termo de parceria será enviado por e-mail.
12. Como proceder para fazer inscrição por equipe?
É simples. Basta informar pelo e-mail caeni.iri@usp.br, com o assunto “inscrição por
equipe”, os nomes dos participantes da equipe e cada membro realizar a inscrição.
13. Onde o curso é realizado?
No prédio do Instituto de Relações Internacionais da USP.
14. Os participantes recebem certificado de participação?
Sim, todos os participantes recebem certificado de participação do Caeni.
15. Qual é a bibliografia utilizada no curso?
Os participantes irão receber apostila específica para o curso.
16. Há algum tipo de premiação por desempenho por equipe?
Sim. O conjunto das simulações do curso compõe uma espécie de torneio de
negociações internacionais. Os membros da melhor equipe recebem uma bolsa de
estudos para o curso Avançado de Negociações Internacionais, também oferecido
pelo Caeni.
17. Como obtenho mais informações?
Pelo site (www.caeni.com.br) ou por email (caeni.iri@usp.br).

