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EDITAL Nº110/2018 
 
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 19 de dezembro de 2018 a 25 de fevereiro de 
2019, até às 23h59min., 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 1º semestre de 2019, 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 a 
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. 
 

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/
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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 Horário Disciplina Ementa Professor (a) 

2ª 

Início: 11/03 
09h às 12h 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Qualitativa 
Optativa - 15h/01CR 

Grupos focais. Etnografia. Análise contrafactual. Outros métodos e técnicas 
de pesquisa qualitativa. 
 

Jorge Lasmar 

Início: 22/04 
09h às 12h 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Quantitativa 
Optativa - 15h/01CR  

Pesquisas de levantamento (survey). Análise de redes. Outros métodos e 
técnicas de pesquisa quantitativa. 
 

3ª 

Início: 12/03 
08h às 11h 

Tópicos Especiais I: securitização e 
efetividade de regimes internacionais I 

 
Optativa - 15h/01CR 

Módulo I 
Segurança internacional no pós-Guerra Fria. A Escola de Copenhague e o 
conceito de securitização. Elementos da securitização. Consequências da 
securitização. Securitização de imagens. Conceitos ampliados de 
securitização. Estudos de caso. 
Obs.: Os alunos que quiserem poderão fazer matrículas apenas nos 
módulos I e/ou II (ganhando os créditos referentes apenas aos módulos 
matriculados). Para fazer o módulo III é necessário ter frequentado os dois 
outros módulos. 

Cristiano 

Início: 23/04 
08h às 11h 

Tópicos Especiais I: securitização e 
efetividade de regimes internacionais II 

 
Optativa - 15h/01CR 

Módulo II 
O conceito de regimes internacionais. Regimes internacionais e 
cooperação. Efetividade de regimes internacionais. Regimes internacionais 
e Estados. Os conceitos de sensibilidade e vulnerabilidade. Estudos de 
caso. 
Obs.: Os alunos que quiserem poderão fazer matrículas apenas nos 
módulos I e/ou II (ganhando os créditos referentes apenas aos módulos 
matriculados). Para fazer o módulo III é necessário ter frequentado os dois 
outros módulos. 

Matilde de Souza 
 

Início: 28/05 
08h às 11h 

Tópicos Especiais I: securitização e 
efetividade de regimes internacionais III 

 
Optativa - 15h/01CR 

Módulo III 
Regimes internacionais e securitização. Securitização de temas, efetividade 
de regimes e vulnerabilidade dos Estados. Estudos de caso. 
Obs.: Os alunos que quiserem poderão fazer matrículas apenas nos 
módulos I e/ou II (ganhando os créditos referentes apenas aos módulos 
matriculados). Para fazer o módulo III é necessário ter frequentado os dois 
outros módulos. 

Matilde de Souza 
Cristiano 

Início: 12/03 
14h às 17h 

Tópicos Especiais III: das organizações 
internacionais à política multilateral: 
convergências, coalizões e rivalidades 

 
Optativa - 45h/03CR 

Organização, funcionamento e processo decisório na Organização das 
Nações Unidas. O Movimento dos Não-Alinhados e o G77. Organização, 
funcionamento e processo decisório no Fundo Monetário Internacional, no 
Banco Mundial e na OMC. Grupos, coalizões e organizações regionais. Um 
caso especial: a Agência Internacional de Energia Atômica e o Tratado de 
Não-Proliferação Nuclear. Dinâmicas transorganizacionais na política 
internacional. 

Eugenio Diniz 

4ª 

Início: 13/03 
09h às 12h 

Fundamentos das Relações Internacionais 
45h/03CR 

Epistemologia e Relações Internacionais. Introdução às Teorias de 
Relações Internacionais. Conceitos e problemas fundamentais. Evolução 
das Relações Internacionais Contemporâneas. 

Danny Zahreddine 

Início: 13/03 
14h às 17h 

Cooperação Internacional 
Optativa - 15h/01CR 

Teorias da cooperação internacional; dilemas de ação coletiva; governança 
internacional; bilateralismo; multilateralismo. Teorias de Regimes 
Internacionais Javier Vadell 

Alexandre Leite 
Início: 08/05 

14h às 17h 

Economia Política da Cooperação Sul-Sul 
Optativa - 15h/01CR 

A cooperação sul-sul como jogo de coordenação; cooperação sul-sul e os 
dilemas de inserção internacional dos países periféricos; a cooperação sul-
sul para o desenvolvimento; a formação de coalizões sul-sul. 

5ª 

Início: 14/03 
09h às 12h 

Tópicos Especiais III: África e América Latina: 
paradigmas do desenvolvimento 

Optativa - 45h/03CR 

Matrizes teóricas para a compreensão das trajetórias de desenvolvimento 
da África e da América Latina. A colonialidade e as experiências de 
desenvolvimento no Atlântico Sul entre os séculos XVI e XIX. A 
modernização da América Latina, a descolonização da África e o 
desenvolvimento nos séculos XX e XXI. 

Taiane Las Casas 
Rodrigo Teixeira 

Início: 14/03 
14h às 17h 

Tópicos Especiais III: Art and Conflict: 
Representation, Trauma, Memory and Identity  

Optativa - 45h/03CR 

This module uses art, poetry, film, photography, graphic novels and other 
artistic medium in order to confront the theoretical dilemmas of representing 
conflict and to explore the difficulties of inscribing trauma. The course uses 
cataclysmic historical events to understand the ethics and praxis of 
remembrance, their impact on the (re)formation of particular identities as 
well as the politically and socially contested representations of such events. 
The course is structured around the key historical events including Ha 
Shoah, Nakba, the Sabra-Shatila Massacres, The Partition of India and 9/11. 
It concludes with reference to the contemporary resurgence of xenophobic, 
neo-fascist and right-wing politics around the world. Texts and films used will 
include among others, Spiegelman's Maus, Moore's V for Vendetta, 
Folman's Waltz with Bashir, Singh’s Pinjar.  

Rashmi Singh 
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3. RESULTADO 

3.1 A relação dos candidatos aprovados para cursar disciplinas isoladas, durante o 1º 
semestre de 2019, será divulgada pela Secretaria do Programa, no dia 27 de fevereiro 
de 2019, através do site www.pucminas.br/pos/ri.  

 
4. MATRÍCULA 
A solicitação de matrícula e adesão ao contrato acontecerão via internet, nos dias 28 de 
fevereiro a 01 de março de 2019, e a matrícula será realizada nos dias 07 e 08 de março 
de 2019, 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. 

  

 

 

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

 

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2018. 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 

 

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

