RELAÇÕES INTERNACIONAIS
SEMESTRE LETIVO 2016.2
EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS

1º PERÍODO
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA
Professora: Me. Lytiene Rodrigues da Cunha
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: A ementa compreende um conjunto de conhecimentos mediado por tópicos
introdutórios de teoria macro e de microeconômica, abordando em específico, as seguintes
temáticas, a saber: a evolução da economia enquanto ciência; a economia de mercado;
noções introdutórias às relações econômicas internacionais (noções de câmbio e introdução
à teoria das trocas comerciais internacionais além de breve estudo das organizações
econômico-financeiras internacionais de Bretton Woods à Doha, 2001); o sistema bancário e
financeiro; economia de empresas; inflação (tipologias e dinâmicas) e noções de
desenvolvimento econômico.
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Professor: Dr. Thales Cavalcanti Castro
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: Introdução crítica e reflexiva ao estudo e à fenomenologia das Relações
Internacionais. Discussão do objeto de estudo das Relações Internacionais. Avaliação da
noção de cenário, sistema, sociedade e comunidade internacional. Investigação sobre os
conceitos básicos das áreas e disciplinas das Relações Internacionais. O campo de atuação
profissional do internacionalista. Posicionamento das Relações Internacionais em relação a
outras ciências. Análise da terminologia fundamental. Teoria do Estado (Estatologia) e Teoria
do Poder (Cratologia) nas Relações Internacionais. Breve introdução ao estudo da
metodologia das RI. As diferentes abordagens das RI e seus processos analíticos. Estudo sobre
os atores internacionais, os níveis de análise (levels of analysis) e eixos de conexão (linkages);
introdução às principais correntes teóricas. Realização de simulação no campo da diplomacia
multilateral da ONU (Assembleia Geral ou Conselho de Segurança).
FILOSOFIA E ÉTICA HUMANISTA
Professor: Dr. Rodrigo Santiago da Silva
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: Refletir sobre a origem e a natureza da Filosofia. O conhecimento filosófico, em
geral, e o conhecimento científico, em particular. Principais nomes da história do
conhecimento e da filosofia, e o momento histórico em que viveram. Conhecimento
científico, método científico, grandes paradigmas da ciência e da política. Entender os
conceitos de moral e ética no contexto da globalização.
FUNDAMENTOS DO DIREITO

Professor: Me. Maurício de Albuquerque Wanderley
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: Conceito, Fontes do direito; Noções e ramos do Direito. Das pessoas; Noções de
Direito de Família e Sucessões. Bens. Fatos e atos Jurídicos, Relações Jurídicas, Contratos.
Noção de Direito das obrigações. Estudo introdutório do Direito aplicado as Relações
Internacionais: Estado, Justiça, Direito e Política Internacional, o debate contemporâneo.
Noções de Direito constitucional, Remédios constitucionais e o poder constituinte; Aspectos
gerais da Constituição vigente; Os princípios constitucionais que regem as relações
internacionais brasileiras. A constituição e os tratados internacionais. Direitos e garantias
individuais. Noções básicas de Direito Internacional Público, Privado e Diplomático.

TEOLOGIA
Prof. Me. Aerton Alexander de Carvalho Silva
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: A teologia em face da crise dos humanismos modernos e os anti-humanismos; o
fenômeno religioso e a multifacetada busca humana por Deus e sua resposta plural; O
sagrado, a religião e a busca dos pontos comuns entre os sistemas religiosos.
INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA
Professora: Drª. Luciana Campelo de Lira
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: A constituição da Antropologia como disciplina e seu campo de estudo. A crítica ao
etnocentrismo e o relativismo cultural. Antropologia das Sociedades Primitivas versus
Antropologia das sociedades complexas. A diversidade cultural humana e os principais temas
referentes à pesquisa antropológica. O conhecimento antropológico como instrumento para
a compreensão das diferenças e dos conflitos culturais - diferenças e desigualdades;
contextos coloniais e pós-coloniais
INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA
Professor: Dr. Antônio Henrique Lucena Silva
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: Compreender conceitos fundamentais da política. Entender as relações entre
política e poder. Observar as transformações históricas da política. Analisar pensadores
políticos que contribuíram para a formação política moderna e contemporânea.

2º PERÍODO

ECONOMIA BRASILEIRA
Professora: Dra.Deborah Werner
Carga horária: 72 h/A
Créditos: 4

EMENTA: Economia agroexportadora. Processo de Industrialização. Modelo de Substituição
de Importações. Relações Internacionais. Crise Fiscal e Financeira. Abertura Comercial e
Financeira. Estabilização Econômica. Desindustrialização. Crescimento e distribuição de
renda. Inserção Internacional (Mercosul, Unasul e BRICS).

MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA
Professor: Me. Mauricio de Barros Oliveira Filho.
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: Introdução à História da matemática: Os primeiros passos, os primeiros sistemas
de numeração. O sistema de numeração decimal e binário. Linguagem de máquina e decimal.
Linguagem comercial financeira. Apresentar aplicações de capitalização simples e composta
em problemas de matemática comercial e financeira.
TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS I
Professor: Dr. Elton Gomes dos Reis
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: Estudo das correntes teóricas clássicas e contemporâneas das Relações
Internacionais em suas abordagens gerais e parciais. Principais autores e escolas de
pensamento clássico nas relações internacionais, considerando os antecedentes teóricos
jurisnaturalistas e iluministas do pensamento liberal e as raízes do pensamento realista com
a filosofia política moderna até à contemporaneidade. Conceitos fundantes e definições
chave em Relações Internacionais. Análise dos principais paradigmas, teorias, modelos e
abordagens teóricos objetivistas nas Relações Internacionais. A formação teórica das
Relações Internacionais como ciência autônoma e suas interrelações com outras ciências. O
primeiro grande Debate; (Liberalismo Clássico x Realismo Clássico em TRI) e o Segundo
Grande Debate (Neoliberalismo x Neorealismo). Teoria da Interdependência Complexa,
Teoria dos Regimes Internacionais, Institucionalismo Neoliberal Neorealismo Defensivo
(estrutural-sistêmico) e Neo Realismo ofensivo (neoclássico). Os Novos Rumos do debate Neo
x Neo.
INGLÊS INSTRUMENTAL I
Professor: Me. Charles Edward Hodges
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: Inglês é a lingua franca das relações internacionais, e a previsão deste professor é
que isto não muda nem tão cedo. Portanto, o futuro profissional nesta área requer domínio
da língua inglesa. Este domínio é responsabilidade do aluno e excede o escopo da cadeira de
Inglês Instrumental. O foco nesta cadeira será questões de vocabulário e conceitos
específicos da área de relações internacionais. O foco será na leitura e interpretação de textos
em inglês, na maioria disponíveis na internet; atividades de vocabulário; e princípios de
redação de texto em inglês. No dia-a-dia, a aula será conduzida principalmente em inglês,
com o português usado como apoio. Os alunos deverão participar em inglês sempre que
possível, mas como o professor está ciente que nem todos os alunos têm o mesmo nível de
conforto no inglês, os alunos poderão participar usando também o português.

INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA

Professor: Dr. Rodrigo Santiago da Silva
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: A Sociologia como ciência e método de investigação social. As teorias sociológicas
e as questões postas pelas sociedades contemporâneas. A relação indivíduo e sociedade;
grupos, categorias e instituições sociais; desigualdade e estratificação social; o contexto de
inter e transdisciplinaridade das Ciências Sociais: as interrelações entre a sociologia, a política,
a antropologia, o direito e as Relações Internacionais. O método sociológico e suas aplicações
em contextos específicos da realidade doméstica e internacional.
PORTUGUES INTRUMENTAL I
Professora: Me. Lytiene Rodrigues da Cunha
Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3
EMENTA: A comunicação no mundo globalizado: diversidade lingüística. Leitura e produção
de textos como práticas sociais. Língua e linguagem. Funções da linguagem. Língua oral e
língua escrita. Conceito e estrutura da frase. Princípios da textualidade. Relações de sentido.
Tipos textuais. Produção e reescritura de documentos empresariais (cartas comerciais,
ofícios, memorandos, entre outros).

ECONOMIA INTERNACIONAL
Professora: Me. Lytiene Rodrigues da Cunha
Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3
EMENTA: Compreende um conjunto de conhecimentos mediado por tópicos que definem e
qualificam a Economia Internacional numa perspectiva teórica e histórica. A
internacionalização da Economia e suas transações internacionais, com foco nas questões
comerciais e financeiras. As perspectivas históricas e evolutivas da economia internacional
no âmbito de suas diversas áreas de estudo, política e comercial, econômica e produtiva,
financeira e cambial, contextualizando os graus progressivos de abertura da economia.
Balanço de Pagamentos. Mercado de câmbio. A política comercial dos países desenvolvidos
e subdesenvolvidos. O sistema de Bretton Woods (1944) e as relações econômicas
internacionais. A Crise Econômica Internacional e os impactos ocasionados até a presente
data.

3º PERÍODO

POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA
Professor: Dr. Pedro Gustavo Cavalcanti Soares
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: A política externa de Tordesilhas e alguns tratados. A política externa a partir de
1808 até a época da independência: a construção da identidade nacional e os primeiros
passos da diplomacia. A questão da delimitação das fronteiras. A política externa do Brasil
monárquico e os conflitos platinos. Economia, população e mão-de-obra: a política externa
brasileira durante o período agro-exportador e a relação com as grandes potências. O panamericanismo e o subsistema regional. O Barão do Rio Branco e o pragmatismo da política

exterior brasileira. A política Externa no Período Republicano (República Velha). A
participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e a atuação na Liga das Nações. A
‘americanização’ da diplomacia brasileira e a política externa da República Velha. A transição
do período Vargas (1930-1945): a presença regional, a política comercial e a crise de 1929, a
Segunda Guerra Mundial, os reflexos diplomáticos e a barganha nacionalista. Estudo da
política externa brasileira desde 1945 até os dias atuais. O projeto de desenvolvimento e a
consolidação da industrialização. Rupturas e oscilações na política exterior do Brasil após o
primeiro período Vargas. Dutra e o alinhamento na Guerra Fria. A política externa do nacionalpopulismo. A Operação Pan-Americana, a Aliança para o Progresso e o projeto modernizador
de Juscelino Kubitschek. A política externa independente. A política exterior do Brasil sob o
regime militar. Apogeu do Nacional-desenvolvimentismo (1967-1979). Declínio de eficiência
do paradigma desenvolvimentista nos anos 1980. A política externa brasileira dos anos 1990
à década atual.

GEOGRAFIA DO MUNDO CONTEMPORÂNEO
Professora: Me. Jeanete Magalhães Viegas.
Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3
EMENTA: As possibilidades geográficas na leitura do panorama mundial pós-II Guerra
Mundial; Elementos de formação do mundo contemporâneo; As múltiplas dimensões da
análise socioeconômica e ambiental e seus indicadores. Processos e critérios de
regionalização. A organização do espaço urbano e seus reflexos. O setor terciário e a
Revolução dos Serviços… A organização do espaço rural.

ETNIA E NACIONALIDADE NO MUNDO CONTEMPORÂNEO
Professora: Drª. Luciana Campelo de Lira
Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3
EMENTA: A disciplina está estruturada em torno das discursões sobre os conceitos ‘etnia’ e
‘nacionalidade’ sob a ótica da globalização. Nação, raça, etnia, fronteiras, minorias e
diferenças são temas presentes em questões nacionais e internacionais e serão abordadas ao
longo do semestre, além das questões contemporâneas sobre fenômenos emergentes como
migrações, conflitos étnicos e nacionais, enclaves étnicos e transnacionalismo.
TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II
Professor: Dr. Elton Gomes dos Reis
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: Estudo das teorias contemporâneas das Relações Internacionais a partir da virada
pós-estruturalista na década de 1970 e 1980; terceiro grande debate, ou debates
interparadigmáticos da segunda e terceira gerações nas RI como disciplona acadêmica. A
análise teórica antifundacionista ; as interpretações sobre o fim da Guerra Fria e os debates
contemporâneos. Metateorias, Teorias de médio alcance, Abordagens desconstrutivistas e
perspectivas normativas; engajadas em Teoria das Relações Internacionais. O grande debate
pós-positivista: o neo-marxismo, o Construtivismo, o Pós-marxismo (Teoria Crítica) e o Pósmodernismo em TRI . Paradigmas alternativos em Teoria das Relações Internacionais: o
Feminismo e o Pós-Colonialismo nas Relações Internacionais. As temáticas recentes na
agenda internacional analisados pelas novas teorias : globalização e atores transnacionais,

direitos humanos, conflitos culturais, identidade, gênero e meio ambiente. Críticas aos
modelos clássicos, neoclássicos e contemporâneos das Relações Internacionais.
ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS INTERNACIONAIS
Professora: Dra. Deborah Werner
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: O Sistema Político Internacional contemporâneo é caracterizado pela presença de
instituições supranacionais, intergovernamentais, regionais internacionais e por atores não
governamentais com capacidade de projeção externa. Essa realidade engendrada ao longo da
sucessão histórica e em meio aos interesses coincidentes e divergentes dos Estados Nacionais
representa um dos principais temas de estudo dos analistas internacionais na atualidade. Os
especialistas da cooperação internacional buscam desenvolver interpretações que dêem
conta de explicar o fenômeno, mostrando os limites e possibilidades das chamadas
organizações políticas internacionais no mundo em transformação

5º PERÍODO
GEOPOLÍTICA
Professora: Me. Jeanete Magalhães Viegas.
Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3
EMENTA: A ciência geográfica e as relações internacionais. A dicotomia entre a Geografia
Política e a Geopolítica. A Geopolítica como intercessão da Ciência Geográfica e Ciência
Política. Fundamentos conceituais. Ratzel e a geopolítica clássica. As Escolas Geopolíticas
Determinista, Possibilista e Integralizadora. Problemáticas do Poder Mundial: as Teorias do
Poder Marítimo, do Poder Terrestre e das Fímbrias. O Poder aeroespacial. As fronteiras físicas
tradicionais e àquelas criadas pelo processo de Globalização. A formação do espaço político
no mundo contemporâneo. As escolas militares e civis das teorias geopolíticas
contemporâneas.
ECONOMIA INTERNACIONAL
Professora: Me. Lytiene Rodrigues da Cunha
Carga horária: 54 h/a- Créditos: 3
EMENTA: A ementa compreende um conjunto de conhecimentos mediado por tópicos que
definem e qualificam a Economia Internacional. A internacionalização da Economia, com suas
transações internacionais, englobando as questões comerciais e financeiras. As perspectivas
históricas e evolutivas da economia internacional no âmbito de suas diversas áreas de estudo,
comercial, econômica e produtiva, contextualizando os graus progressivos de abertura da
economia. Balanço de Pagamentos. Mercado de câmbio. A política comercial dos países
desenvolvidos e subdesenvolvidos. O sistema de Bretton Woods (1944) e as relações
econômicas internacionais. A Crise Econômica Internacional e os impactos ocasionados até a
presente data.
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO
Professor: Me. Luis Emmanuel Barbosa da Cunha
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: Da definição, do objeto e do histórico do Direito Internacional Privado;

Dos conflitos de Lei no espaço; Do Direto interno e internacional e suas relações. Das normas;
Das fontes; Da codificação; Do método; Da nacionalidade; Da naturalização; Da condição
jurídica do estrangeiro; Direito ao asilo, do refugiado e a extradição; Tribunais internacionais;
Adoção Internacional; O Direito Privado no contexto das Relações Internacionais. Tribunais
Internacionais; Do regime especial das pessoas jurídicas.
ESPANHOL INSTRUMENTAL I

Professor: Me. Rodolfo Ramírez Soto
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: Leitura, compreensão, interpretação, identificação de conceitos chave e resumo de
textos de RI. Análise das estruturas linguísticas da língua espanhola. Estudo e domínio do
vocabulário específico de RI. Produção de textos relacionados ao mundo dos negócios e de
RI. Compreensão e comunicação oral. Formulação e apresentação, pelas vias escrita e oral,
de opiniões e pontos de vista acerca de temas atuais de RI, acompanhados dos argumentos
que os fundamentem e sustentem. Capacidades e habilidades para debater, com clareza,
temas atuais e de interesse de RI.
HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II
Professor: Dr. Pedro Henrique Cavalcanto Soares
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: As revoluções de 1848 e a Comuna de Paris. A unificação da Alemanha e da Itália e
seus impactos na política europeia e nas Relações Internacionais. Revolução Russa. O
imperialismo, a diplomacia secreta, o sistema de alianças e a eclosão da I Guerra Mundial. O
Tratado de Versalhes e a Liga das Nações. O período entre guerras. O Crash da Bolsa de 1929
e a depressão econômica: impactos nas Relações Internacionais. A República de Weimar e o
Nazi-fascismo. A II Guerra Mundial. O sistema de conferências internacionais dos países
vencedores ao final da Guerra. A rivalidade bipolar da Guerra Fria e suas consequências nas
relações internacionais. A criação da ONU e sua atuação. A descolonização afro-asiática. A
crise do socialismo real e a queda do Muro de Berlim. O pós-Guerra Fria, seus desafios e
perspectivas.

PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
Professor: Me. Bianor da Silva Teodósio Neto
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: Origem e formação de blocos econômicos. Aspectos históricos de contração e
descontração no mundo. As etapas necessárias para a formação de blocos e seus diversos
tipos. As vantagens e os riscos existentes. Principais blocos e perspectivas nas Relações
Internacionais (RI).

6º PERÍODO

POLÍTICA INTERAMERICANA
Professor: Me. Bianor da Silva Teodósio Neto

Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3
EMENTA: Análise da formação e evolução do sistema interamericano, com destaque para os
seguintes temas, intervencionismo, militarismo, segurança coletiva, ideologias, revoluções,
terrorismo, democracia, direitos humanos e narcotráfico.
POLÍTICA COMPARADA
Professor: Dr. Antonio Henrique Lucena Silva
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: A comparação de países. Razões e significados da comparação. Elementos básicos
no método comparado. Pesquisa de Estudo de Caso. Pesquisa de Small-N. Pesquisa de LargeN. Diferentes tradições e sistemas políticos. Sistemas presidenciais e parlamentaristas.
Modelos de Democracia: Consensual e Westminster. Teorias sobre Partidos. Eleitores,
eleições e partidos.
ESPANHOL INSTRUMENTAL II

Professor: Me. Rodolfo Ramírez Soto
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: Leitura, compreensão, interpretação, identificação de conceitos chave e resumo de
textos de RI. Análise das estruturas linguísticas da língua espanhola. Estudo e domínio do
vocabulário específico de RI. Produção de textos relacionados ao mundo dos negócios e de
RI. Compreensão e comunicação oral. Formulação e apresentação, pelas vias escrita e oral,
de opiniões e pontos de vista acerca de temas atuais de RI, acompanhados dos argumentos
que os fundamentem e sustentem. Capacidades e habilidades para debater, com clareza,
temas atuais e de interesse de RI.
AGENDA INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA
Professor: Dr. Pedro Paulo Procópio de O. Santos
Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3
EMENTA: A avaliação das formas pelas quais a comunidade internacional vem enfrentando
os principais problemas contemporâneos tais como segurança alimentar, desequilíbrio
ambiental, direitos humanos. Temas contemporâneos por meio de tratamentos analíticos
diversos. A inter e a transdisciplinaridade das relações internacionais como ramo científico na
análise das várias agendas internacionais contemporâneas.
CULTURA CONTEMPORÂNEA ENTRE O GLOBAL E O LOCAL
Professora: Dra. Luciana Campelo de Lira
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: A partir do processo de globalização observa-se transformações profundas e
evidentes na relação entre os povos. As transformações geram, por sua vez, reflexões que
buscam compreensões teóricas que orientem os olhares para as novas realidades. Como
sempre acontece, encontramos diferentes análises, a partir de diferentes perspectivas
interpretativas. Este curso tem por objetivo dialogar com teóricos com abordagens
discordantes estimulando a reflexão crítica dos alunos sobre temáticas atuais como
multiculturalismo, poder global/poder local, migrações e etnogênese
SOCIOLOGIA APLICADA ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Professor: Dr. Antônio Henrique Lucena Silva
Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3
EMENTA: O que significa uma ciência da sociedade – análises e conjunturas. Fatos x atos
sociais; mudanças sociais; grupos sociais e organizações; poder, ética e cidadania;
nacionalismo e etnicidade; estratificação horizontal e vertical; desvio e divergência; direitos
humanos e de minorias; mídia de massa, ideologia e comunicação. Relações Internacionais
como relações sociais. Movimentos sociais nacionais e internacionais; globalização e
pósmodernidade; novas formas de relação social; problemas específicos de países em
desenvolvimento.
HISTÓRIA DIPLOMÁTICA DO BRASIL
Professor: Dr. Elton Gomes dos Reis
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: A criação Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros (SENE) e seus chanceleres
durante o Primeiro Império (1822-1831), durante a Regência (1831-1840) e o Segundo
Império (1840-1889). Os linkages e o processo histórico, político, constitucional e econômico
da diplomacia do Brasil e sua a atuação diplomática em relação às grandes potências e a
consolidação das fronteiras nacionais. Os conflitos durante o período entre guerras, a
participação brasileira na II Guerra Mundial e na conformação do sistema interamericano. O
TIAR, a OEA e o Brasil. A OPA de JK. A PEI (Jânio e Jango). A diplomacia brasileira no regime
militar. O pragmatismo ecumênico e responsável. A diplomacia brasileira durante os anos 80.
A diplomacia dos anos 90 e as temáticas da integração regional e subregional. A diplomacia
brasileira no século XXI, FHC e Lula.
7º PERÍODO

RELAÇÕES INTERNACIONAIS CONTEMPORÂNEAS
Professora: Me. Artemis Cardoso Holmes.
Carga horária: 72 h/a – Créditos: 4
EMENTA: Breve estudo das particularidades do processo decisório das Relações
Internacionais na Europa, América, Ásia e Oceania, Oriente Médio e África. Temas e agendas
da política internacional contemporânea. Análise das características e tendências da ordem
internacional pós 2ª Guerra Mundial com base nas correntes teóricas clássicas das Relações
Internacionais e naquelas mais inovadoras. Desafios ao Estado Nacional: integração e
fragmentação. O processo de balcanização e os regionalismos de confronto. Análise dos
conflitos internacionais recentes como a Primavera Árabe e o fortalecimento de grupos
radicais como Estado Islâmico e Al-Qaeda, dentre outros. A questão dos Refugiados e
Deslocados Internos como um novo desafio para as Relações Internacionais.
POLÍTICA E SOBERANIA
Professor: Dr. Rodrigo Santiago da Silva
Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3
EMENTA: A questão do poder no pensamento político moderno. Os fundamentos do exercício
do poder político, o exercício de soberania e seus críticos. As transformações históricas da
soberania desde a Paz de Westphalia (1648). As relações entre poder político, dinâmica

econômica globalizada e Relações Internacionais contemporâneas. Questões referentes ao
exercício de soberania e seus dilemas. Estudos de caso: o Tribunal Penal Internacional, a UE,
as intervenções humanitárias, as migrações internacionais e seus impactos na soberania
estatal.
ACORDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Professor: Me. Maurício de Albuquerque Wanderley
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: Antecedentes. A cooperação Internacional como instrumento de Desenvolvimento.
Equilibrando Interesses: a negociação e execução de programas de cooperação internacional.
Principais acordos internacionais no campo político, econômico e social; As ações
interestatais ou supranacionais dos órgãos internacionais; A atuação das organizações não
governamentais (ONGs); Interdependência e a necessidade de cooperação. O papel da
Diplomacia na negociação e incorporação de um acordo internacional ao sistema normativo
brasileiro; As tramitações dos atos internacionais; Os pareceres internacionais de análise dos
acordos bilaterais ou multilaterais. Os problemas mais comuns na elaboração e execução das
cooperações internacionais.
EMPRESAS TRANSNACIONAIS E MULTINACIONAIS
Disciplina: Empresas Transnacionais e Multinacionais
Professor: Dr. Aurélio Agostinho da Bôaviagem
Carga horária: 54 há – Créditos: 3
EMENTA: A ementa compreende um conjunto de conhecimentos mediado por tópicos que
definem e qualificam os vários tipos de organizações internacionais. Empresas Transnacionais
e Empresas Multinacionais, objetivos, tipos, características e formas de gestão e
funcionamento estratégica. Análise das Teorias da competitividade internacional com a
abertura dos mercados. A importância dos valores e diferenças culturais na questão
administrativa das empresas transnacionais. A gestão da inovação como base dos negócios
internacionais. Gestão por Resultado, Pesquisa & Desenvolvimento, Tecnologias nas
Empresas Multinacionais e Transnacionais. Empreendedorismo e qualificação profissional.
ANÁLISE DOS MERCADOS INTERNACIONAIS
Professor: Dr. Antônio Henrique Lucena Silva
Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3
EMENTA: Definição e conceito de Mercados Internacionais; A empresa internacionalizada;
Estudo do produto; O contexto do mercado internacional; Estudo e análise de países; A
Internacionalização da Produção, com determinação da vocação internacional e adequação
ao país de destino; Estratégia para a formação de preços para o mercado externo; A política
de distribuição adotada pelos exportadores e importadores.
PROJETO EXPERIMENTAL I
Professor: Dr. Pedro Gustavo Cavalcanti Soares
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: Revisão teórico-metodológica do projeto de pesquisa elaborado na disciplina de
Metodologia de Pesquisa, ajustes e aportes necessários à execução do mesmo, orientado no
contexto das Relações Internacionais. Etapa inicial de elaboração da monografia de conclusão
do Curso.

ÉTICA E CULTURA NO MUNDO GLOBAL
Professora: Dra. Deborah Werner
Carga horária: 36 h/a – Créditos 2
EMENTA: As questões suscitadas pelo imbricamento de diferentes culturas e sistemas de
valores no mundo globalizado. Questões éticas nas Relações Internacionais.
8º PERÍODO
FINANÇAS INTERNACIONAIS
Professor: Dr. Fábio Lucas Pimentel de Oliveira.
Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3
EMENTA: Parâmetros do Sistema Monetário e Financeiro Internacional: moeda, balanço de
pagamentos e taxas de câmbio. Manejo de políticas macroeconômicas: níveis de preço,
produção e flutuação da taxa de câmbio. Agentes financeiros internacionais: Estado,
Instituições Reguladoras e Mercado. Perspectiva histórica das Finanças Internacionais: da
hegemonia britânica à construção da hegemonia norte-americana. Crises financeiras
internacionais sob a insígnia da Globalização Financeira.
COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO
Professor: Me. Bianor da Silva Teodósio Neto
Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3
EMENTA: O posicionamento do comércio exterior brasileiro no mundo; Facilidades e entraves
ao comércio exterior brasileiro; O Custo Brasil; Práticas fiscais e aduaneiras; Regimes
aduaneiros especiais; Financiamentos à exportação. Consórcios de Exportação; Siscomex.
DIREITO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL
Professor: Me.Maurício de Albuquerque Wanderley
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: A legislação do comércio internacional. Solução de conflitos normativos. O GATT.
OMC: Ata final da Rodada do Uruguai, Acordo Constitutivo da OMC, Entendimento sobre
Derrogações (Weivers) de Obrigações. Protocolo de Marraqueche, Acordo sobre Agricultura,
Acordos sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, Acordos sobre Barreiras
Técnicas ao Comércio, Acordo Antidumping, Acordos sobre Subsídios e Medidas
Compensatórias, acordo sobre Salvaguarda, acordo sobre têxteis e Vestuários. O Comércio
Internacional e o direito dos contratos internacionais. Análise jurídica das controvérsias no
âmbito do Comércio Internacional. Estudo de casos brasileiros na OMC e no MERCUSUL.
Organismos de solução de controvérsias da OMC e do MERCOSUL. Arbitragem no comércio
internacional.
POLÍTICA AMBIENTAL GLOBAL
Professora: Me. Jeanete Magalhães Viegas
Carga horária: 54 h/a – Créditos: 3

EMENTA: Os fundamentos da ecopolítica internacional; A emergência da questão ambiental
no cenário internacional; As relações internacionais e a questão meio-ambiente X
desenvolvimento econômico; Meio ambiente e comércio internacional. Questões ambientais
como política protecionista no comércio internacional.
MARKETING INTERNACIONAL
Professor: Dr. Pedro Paulo Procópio de O. Santos
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: Processo de Construção de Mercados, Benchmarking, Segmentação, Branding,
Propaganda. Fatores de Influência. Referência Histórica. Princípios científicos. Teorias do
comportamento do consumidor; os consumidores e a cultura.
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS
Professor: Me. Maurício de Albuquerque Wanderley
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: Natureza e origens das Organizações Não-Governamentais, sua representatividade
e legitimidade. Estruturas sociais e ambientais no contexto das organizações. Reflexões sobre
as Organizações Não-Governamentais e o Terceiro Setor. Estratégias de atuação. Terceiro
setor, qualidade ética e riqueza das organizações. Terceiro Setor, economia social, economia
solidária e economia popular: traçando fronteiras conceituais. A emergência do terceiro setor
– uma revolução associativa global. A anomia no direito brasileiro. A nova legislação brasileira
das associações e fundações sem fins lucrativos.
NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS
Professor: Me. Marcondes Roberto Pereira Souto
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: Contextualização do ambiente de negociação internacional em ambiente
econômico globalizado. Processos de negociações internacionais. Influências culturais e
estratégias nas negociações internacionais. Mecanismos decisórios e politicidade. Diplomacia
e negociações internacionais. Meios de otimização decisória nas negociações, soluções de
conflitos e controvérsias. Contratos internacionais e mecanismos de cumprimento contratual
- compliance. O papel e a participação do terceiro setor nas negociações internacionais:
estudos de caso.

PROJETO EXPERIMENTAL II
Professor: Dr. Pedro Gustavo Cavalcanti Soares
Carga horária: 36 h/a – Créditos: 2
EMENTA: Revisão teórico-metodológica do projeto de pesquisa elaborado
na disciplina de Metodologia de Pesquisa, ajustes e aportes necessários à
execução do mesmo, orientado no contexto das Relações Internacionais.
Etapa inicial de elaboração da monografia de conclusão do Curso.

