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A Cooperação PUC/SP - Sciences-Po na formação do  profissional de Relações 

Internacionais 
Antonio J. Meirelles 

 

Após ter passado um ano na França, como aluno-intercâmbio da PUC-SP no Institut 
d’Études Politiques de Paris (Sciences Po-Paris), posso afirmar que o acordo 
firmado entre estas instituições é não somente uma iniciativa de sucesso, mas 
marca também uma nova etapa para a PUC-SP na área de Relações Internacionais, 
no que concerne à projeção internacional de seu diploma e às novas possibilidades 
de relacionamento com grandes instituições de ensino de outros países.  
 
Sendo um dos primeiros alunos a participar desse programa de intercâmbio, sinto-
me muito estimulado a relatar minha experiência, que, além de me ter trazido 
novas perspectivas profissionais, ofereceu-me um conhecimento mais aprofundado 
dos desafios presentes na carreira do bacharel em Relações Internacionais.  
 
A complementaridade das grades curriculares das duas instituições de ensino e a 
intensa vivência da realidade acadêmica e profissional na França são, a meu ver, as 
duas principais aquisições de uma experiência de intercâmbio, capazes de 
beneficiar todas as partes envolvidas: o aluno, a instituição de origem e a 
instituição receptora. 
 
No caso da PUC-SP e da Sciences Po, foi possível agregar essas duas aquisições. 
Quando me candidatei ao programa de intercâmbio, já vislumbrava a possibilidade 
de cursar disciplinas que ainda não eram oferecidas nas instituições de ensino 
superior brasileiras. A SciencesPo oferece mais de 20 módulos de disciplinas 
específicas, grande parte deles intimamente ligados à carreira de Relações 
Internacionais e, ao mesmo tempo, adequados às demandas do mercado de 
trabalho dos chamados ‘países desenvolvidos’.  
 
Considerando a expectativa de grande parte dos estudantes de Relações 
Internacionais de atuar em outros países ou em instituições de vocação 
internacional, acredito que experiências de intercâmbio estudantil no exterior são 
complementares ao trabalho acadêmico iniciado no Brasil e capacitadoras do ponto 
de vista profissional, na medida em que preparam o estudante para enfrentar um 
mercado de trabalho com diferentes parâmetros de seleção, em que concorrem um 
número muito expressivo de pessoas, com padrões bastante diferenciados de 
formação. 
 
A vivência acadêmica na Sciences Po baseia-se numa metodologia de trabalho 
particular, que requer dos estudantes, sejam eles franceses ou estrangeiros, firmes 
engajamentos em projetos de pesquisa, seminários e debates em sala de aula, 
demandando uma importante carga de estudo. No caso dos estudantes 
estrangeiros, isto exige um rápido e consolidado aprendizado da língua francesa, 
além de uma imersão cultural intensa, especialmente se comparada à realidade 
vivida pela maioria dos estudantes no Brasil, que dividem seu tempo entre o 
trabalho ou estágio e as aulas na faculdade. 
 
Dessa maneira, vejo o recém-lançado programa de diploma integrado entre a PUC-
SP e a Sciences Po como mais uma grande oportunidade para os estudantes de 
Relações Internacionais que pretendem complementar seus estudos com uma 
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sólida e assistida experiência acadêmica no exterior. Apenas por meio destas 
experiências de cooperação é que se poderá alcançar um nível de formação capaz 
de assimilar e integrar diferentes realidades, formando um profissional preparado 
para interpretar essas diferenças. 
 
Antonio J. Meirelles  
Aluno do 4o ano de Relações Internacionais 
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