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EDITAL Nº 045/2018 
 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS 
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS – CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO –, OFERECIDO PELA 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. 
 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do Magnífico 
Reitor, que estarão abertas, no período de 04 de junho a 30 de julho de 2018, data que 
poderá ser prorrogada a critério do Colegiado do Programa e/ou da Universidade, as 
inscrições no processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas em disciplinas 
isoladas, para o 2º semestre de 2018, do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em 
Relações Internacionais da PUC Minas. 
 
1. INSCRIÇÕES:  

1. As inscrições serão feitas através do GPI, no site www.pucminas.br/pos/ri. Toda 
documentação exigida no Edital deverá ser anexada no ato da inscrição (em PDF). 

  

1.1. Ao efetuar sua inscrição, o candidato deverá: a) indicar as disciplinas em ordem de 
prioridade, marcando qual é 1ª, 2ª ou 3 opção. Caso queria fazer duas disciplinas, 
marcar as duas como 1ª opção. 

 
1.2. Documentação exigida: a inscrição no processo de seleção em disciplina isolada 

somente será efetivada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 curriculum vitae ou Lattes comprovado (www.cnpq.br);  
 diploma do curso de graduação (frente e verso). No caso de estudantes 

estrangeiros ou estudantes que tenham cursado a graduação no exterior, o 
certificado deverá ser convalidado em instituição de ensino superior 
credenciada; 

 histórico escolar de graduação;  
 CPF;  
 carteira de identidade;  
 comprovante de endereço; 
  foto atual colorida; 
 ficha de inscrição devidamente preenchida. O formulário estará disponível no 

site: www.pucminas.br/pos/ri.  
 

1.3. Após a inscrição do candidato, é vedada a inclusão de qualquer documento exigido 
para a inscrição, conforme disposto no item 1.2. 

  
1.4. Todas as inscrições estarão sujeitas a análise pelo Colegiado do Programa, sendo 

motivos para o indeferimento: a falta de qualquer documento exigido para a 
inscrição; o não atendimento a qualquer item do presente Edital e do Regulamento 
do Programa; a falta de vagas na(s) disciplina(s) pretendida(s) pelo candidato. 

 

 

http://www.pucminas.br/pos/ri
http://www.cnpq.br/
http://www.pucminas.br/pos/ri
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2. DISCIPLINAS OFERTADAS 
 

2.1. As disciplinas serão ofertadas conforme quadro abaixo. O Programa reserva-se o 
direito de remanejar datas e horários das disciplinas ofertadas, a seu critério. 
 

Dia Início Horário Disciplina Ementa/Informações Professor (a) 

2ª 08/08/2018 
14h às 17h 

Aulas semanais 

Tópicos Especiais: Visões 
alternativas das Relações 

Internacionais 
(OPTATIVA) CR: 03 CH: 45 

Os debates sobre as autoimagens das Relações 
Internacionais. 1919, a “origem” do campo e os 
"debates" dissonantes: imperialismo, internacionalismo, 
geografia do conhecimento e o processo de constituição 
das Relações Internacionais como campo científico. O 
estudo das Relações Internacionais fora do mainstream. 

Javier Vadell 
Leonardo Ramos 

Aula concentrada: Início 06/08/2018 
 
06/08/2018 - 13 às 17h 
08/08/2018 - 13 às 17h 
09/08/2018 - 13 às 17h 
10/08/2018 - 13 às 17h 
 

 

 

O vencimento do boleto, referente ao 
pagamento da disciplina, será dia 

06/08 

Tópicos Especiais:  Cooperación 
Sur-Sur: aportes y perspectivas 
para el desarrollo 
(OPTATIVA) CR: 01 CH: 15 
 
 
 

A comienzos del siglo XXI, los cambios acontecidos en 
el sistema internacional en función de la emergencia de 
poderes medios del Sur, el aumento de los precios de 
las materias primas y la crisis económica-financiera en 
los países del Norte, permitieron a los países en 
desarrollo retomar las banderas de la Cooperación Sur-
Sur. A través de una cooperación esencialmente política 
se impulsaron espacios de diálogo para generar 
mayores márgenes de autonomía y se promovieron 
iniciativas horizontales de cooperación técnica que 
impactaron fuertemente en el régimen internacional de 
cooperación al desarrollo. Los países emergentes 
tuvieron un rol destacado en estos procesos, en 
particular China, Brasil e India, pero también fue 
importante el accionar de otros países que desplegaron 
políticas Sur-Sur, tales como Sudáfrica, Argentina y 
Venezuela. Sin embargo, luego de una década de auge, 
la Cooperación Sur-Sur parece encontrarse nuevamente 
en una fase de estancamiento que abre importantes 
interrogantes tanto sobre la solidez de sus bases como 
sobre sus perspectivas a futuro. Es por ello que el curso 
“Cooperación Sur-Sur: aportes y perspectivas para el 
desarrollo” propone a los estudiantes reflexionar 
críticamente sobre el devenir de la Cooperación Sur-Sur 
a partir del análisis de los principales actores 
involucrados y de los escenarios internacionales y 
regionales en los cuales tuvo lugar. De esta manera, se 
pretende contribuir a la comprensión de un fenómeno 
multidimensional y complejo de las Relaciones 
Internacionales que durante los últimos años ha ocupado 
un lugar central en las políticas exteriores de los países 
en desarrollo y ha permeado las agendas de los 
organismos internacionales. 

Carla Morasso 

Aula concentrada:  Início 12/09/2018 
 

12/09/2018 - 13:30 às 17:30h  
13/09/2018 - 08 às 12h e 13 às 17h 
 
03/10/2018 - 13:30 às 17:30h 
04/10/2018 - 08 às 12h e 13 às 17h 
 
07/11/2018 - 13 às 17h 
08/11/2018 - 08 às 12h e 13 às 17h 

Tópicos Especiais: Mudança 
Global do Clima: ciência, gestão e 
política 
(OPTATIVA) CR: 02 CH: 30 
 
4ª feira: 
13:30 às 17:30h  
 
5ª feira: 
08 às 12h e 13 às 17h 

Política e Economia Internacional da Mudança Global do 
Clima; a Convenção Quadro das Nações Unidas Sobre 
Mudança do Clima; Protocolo de Quioto e Acordo de 
Paris, diferentes abordagens teóricas e a formação das 
posições dos países pertencentes do Regime 
Internacional; Introdução à Ciência e os instrumentos de 
gestão de políticas públicas ligadas à mitigação e à 
adaptação da mudança global do clima. Encontros 
mensais nos dias: 12 e 13 de setembro / 03 e 04 de 
outubro / 07 e 08 de novembro. 

Thiago Mendes 
Araújo 

6ª 08/08/2018 13:30 às 16:30h 

Tópicos Especiais: Negociação e 
Barganha em Ambientes 
Internacionais Complexos 
(OPTATIVA) CR: 03 CH: 45 

As Relações Internacionais enquanto redes de 
negociações. O enquadramento das negociações dentro 
do quadro dos mecanismos pacíficos de solução de 
controvérsias. A preparação para negociações 
internacionais: preparação da equipe de negociação, 
coleta de inteligência, modelagem dos interesses 
internos e externos da equipe e do outro, análise de 
racionalidades e cenários, a escolha das técnicas e 
estratégias de negociação. A pré-negociação e o 
entendimento do impacto de regras procedimentais 
sobre a negociação. A Negociação: técnicas 
contenciosas e não-contenciosas de negociação. O 
problema da implemententação da negociação. Estudos 

Jorge Lasmar 
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de caso. 

 
 

3. RESULTADO 
3.1 A relação dos candidatos aprovados para cursar disciplinas isoladas, durante o 2º 
semestre de 2018, será divulgada pela Secretaria do Programa, no dia 02 de agosto de 
2018, através do site www.pucminas.br/pos/ri.  

 
4. MATRÍCULA 
 A solicitação de matrícula e adesão ao contrato acontecerão nos dias 03 a 06 de agosto de 
2018, e a matrícula será realizada no período de 03 a 08 de agosto de 2018, de 09h às 11h 
e de 13h30min às 16h, na Secretaria do Programa, Av. Brasil, 2023, 8º andar - Ed. Dom 
Cabral – Funcionários - Belo Horizonte/Minas Gerais – CEP: 30.140-002, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

 
a) no ato da matrícula, o aluno deverá apresentar, quitado, o boleto referente à 
primeira parcela da semestralidade, o qual deverá, através do SGA (aluno), disponível 
no site www.pucminas.br/pos/ri, ser impresso para pagamento. A senha para gerar o 
boleto será encaminhada por e-mail (em caso de dúvida, o aluno deverá ligar para 
(31) 3269-3210);  
 
b) adesão, via Web (SGA-aluno), ao contrato de prestação de serviços educacionais. 

  

INÍCIO DAS AULAS:  

06/08/2018 - Tópicos Especiais: Cooperación Sur-Sur: aportes y perspectivas para el 
desarrollo. 
08/08/2018 - Tópicos Especiais: Visões alternativas das Relações Internacionais. 
  Tópicos Especiais: Negociação e Barganha em Ambientes Internacionais 
Complexos. 
12/09/2018 - Tópicos Especiais: Mudança Global do Clima: ciência, gestão e política. 
 

 

Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 

 

Belo Horizonte, 24 de maio de 2018. 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 

 

http://www.pucminas.br/pos/ri

