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Paulo Roberto de Almeida (São Paulo, 1949) é Doutor em Ciências Sociais (Université Libre de 
Bruxelles, 1984), Mestre em Planejamento Econômico (Universidade de Antuérpia, 1977), e diplomata de 
carreira desde 1977. Foi professor no Instituto Rio Branco e na Universidade de Brasília, diretor do Instituto 
Brasileiro de Relações Internacionais (IBRI) e, desde 2004, é professor de Economia Política no Programa 
de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Direito no Centro Universitário de Brasília (Uniceub).  

Como diplomata, serviu em diversos postos no exterior e na Secretaria de Estado. De janeiro de 
2013 até outubro de 2015 foi Cônsul-Geral Adjunto do Brasil em Hartford, Connecticut. Desde 3/08/2016 é 
Diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI), da Fundação Alexandre de Gusmão 
(Funag), autarquia vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. 

Ministra cursos regulares ou na qualidade de professor convidado em universidades brasileiras e 
estrangeiras, faz pesquisas em diversas áreas – entre as quais relações internacionais do Brasil e da 
América Latina, história econômica e desenvolvimento comparado – e tem experiência prática em 
negociações comerciais internacionais, integração regional e questões financeiras. É editor adjunto da 
Revista Brasileira de Política Internacional e participa dos comitês editoriais de várias publicações 
acadêmicas. 

Seleção de livros publicados: Nunca Antes na Diplomacia...: a política externa brasileira em 
tempos não convencionais (Curitiba: Appris, 2014); Integração Regional: uma introdução (São Paulo: 
Saraiva, 2013); Relações internacionais e política externa do Brasil: a diplomacia brasileira no contexto da 
globalização (Rio de Janeiro: GEN, 2012); Globalizando: ensaios sobre a globalização e a antiglobalização 
(Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011); O Moderno Príncipe: Maquiavel revisitado (Brasília: Senado Federal, 
2010); O estudo das relações internacionais do Brasil: um diálogo entre a diplomacia e a academia (Brasília: 
LGE, 2006); Formação da diplomacia econômica no Brasil: as relações econômicas internacionais no Império 
(São Paulo: Senac, 2001; 2005); Os primeiros anos do século XXI: o Brasil e as relações internacionais 
contemporâneas (São Paulo: Paz e Terra, 2002); Mercosul: Fundamentos e Perspectivas (São Paulo: LTr, 
1998).  

Site: www.pralmeida.org ; Blog : http://diplomatizzando.blogspot.com/  

CV-Lattes: http://lattes.cnpq.br/9470963765065128 
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