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(S / N)
Dia Horas

Terça feira 20:55 às 22:35

Início: 25/01/2021

Término: 31/08/2021

Quinta-feira 20:50 as 22:30 Seung Hwa Lee

Início: 20/05/2021 Sehjae Chun

Término: 26/08/2021

Sexta feira 13:50-16:35
Mauro Henrique Nogueira 

Guimaraes de Abreu

Início: 04/06/2021 Isabela Almeida Pordeus

Término: 02/07/2021

Quarta feira 11:10 às 12:00

Início: 24/05/2021

Término: 25/08/2021

Segunda feira 13:00 as 14:40

Início: 14/06/2021

Término: 13/09/2021

Quarta feira 08:20 às 10:15 Eduardo Bastianetto

Início: 19/05/2021
Camila de Valgas e Bastos 

Castro

Término: 25/08/2021 Izabela Guimarães Barbosa

Segunda e Quarta 9:25 as 10:15

Início: 17/05/2021

Término: 31/05/2021

Segunda feira 17h às 18h40 Delba Teixeira Rodrigues Barros

Início: 31/05/2021 Rosângela Escalda - CONVIDADA

Término: 13/09/2021

Segunda feira 20:55 às 22:35 Aziz Tuffi Saliba

Início: 17/05/2021 Lucas Carlos Lima

Término: 23/08/2021

Quarta feira 17:50 às 19:50 Emilio Peluso Neder Meyer

Início: 24/05/2021 Tímea Drinóczi

Término: 08/09/2021

Terça feira 18:00-20:00

Início: 18/05/2021

Término: 31/08/2021

Quarta feira 18:00-20:00 Ulysses de Barros Panisset

Início: 19/05/2021 Érica Dumont Pena

Término: 01/09/2021

Quinta feira 13:50 às 17:50

Início: 07/05/2021

Término: 13/09/2021

Terça feira 9:25 - 12:50

Início: 18/05/2021

Término: 31/08/2021

Quarta feira 13:50 às 17:50 HIstória/FAFICH Adriane Vidal Costa

Início: 19/05/2021 Fale Romulo Monte Alto

Término: 25/08/2021

Quarta feira 13h às 16:35h

Início: 19/05/2021

Término: 08/09/2021

Quarta feira 14:55 às 16h35

Início: 19/05/2021

Término: 25/08/2021
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Belo Horizonte, ____/____/____
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Solicitação da Oferta das Atividades Acadêmicas Curriculares de Formação Transversal para  2021/1                                                                                         

Ensino Remoto Emergencial

Formação Transversal em Estudos Internacionais

Nome do Coordenador: Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu
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Departamento de Clínica, 

Patologia e Cirurgia 

Odontológicas

Microsoft Teams

Google forms
SIM

Professor(es) da turma Plataforma utilizada

20 NÃO

Departamento de 

Odontologia Social e 

Preventiva

Número de vagas

CAD001

LET404

Emilio Peluso Neder Meyer

PsicologiaUNI174

Topics in International Studies II: 

Getting from College to Career: 

Career Management

NÃO

Plínio Rafael Reis Monteiro

15

45 (exclusivas 

para FTEI)

Direito PúblicoUNI140
Constitutionalism and Democracy in 

Comparative Perspective
25 SIM

20

Código

UNI139

3
Titulo da Atividade Acadêmica 

Curricular / Assunto

Departamento 

responsável

Marketing games and simulations

4
Dia/Horário/Início e término das 

aulas

MS. Teams, Google 

Meets e moodle

TÓPICOS EM LETRAS B: Língua 

Estrangeira: Entendendo literatura e 

cultura coreanas

10 SIM Faculdade de Letras

International Approach of Oral 

Health Epidemiology
Google Meets

UNI 176

UNI 176

Microsoft Teams, 

websites and Podcasts.

MicrosoftTeams / 

Youtube / 

MicrosoftStreaming / 

Moodle

UNI173

Topics in International Studies I: 

Clinical and pathological aspects of 

the most frequent oral diseases 

around the world

Departamento de 

Engenharia Mecânica

NÃO

UNI 143
The History of Aviation in Minas 

Gerais

SIM

Ciências Administrativas 

Departamento de 

Medicina Veterinária 

Preventiva

15 SIM

Zoom

UNI145
Sustainable production of food in a 

tropical environment

Felipe Paiva Fonseca

Gsuite

Eduardo Bauzer Medeiros

UNI 176

Topics in international studies IV: 

Mapping with UAV – Aerial 

Photogrammetry Concepts

20 SIM

UNI 192

40 SIM

Assinatura do Coordenador: ____________________________________________________________

As atividades síncronas deverão ocorrer no mesmo horário previsto na oferta da atividade acadêmica curricular e deverão ser gravadas e 

disponibilizadas aos estudantes matriculados na turma correspondente (Resolução CEPE, 02/2020 de 09/07/2020), Art. 6º

20 SIM
Faculdade de Letras - 

Alemão
Ulrike Agathe Schröder

Zoom, Moodle, Adobe, 

Word, PowerPoint

Departamento de 

Demografia
Gisela Patricia Zapata Araujo

Microsoft Teams, 

Moodle, Email

Intercultural Communication

Para atividades de conteúdo variável, é necessário indicar o Assunto da oferta além do Título da atividade.

20 SIM

Departamento de 

Cartografia
Plínio da Costa Temba

SIM

Topics in International Studies III: 

Global Perspectives of Indigenous 

Health

20 SIM

Topics in International Studies IV: 

International Finance

Topics in international studies IV: 

Population Mobility in Latin America 

in Historical Perspective

Medicina Preventiva e 

Social

Microsoft Teams; 

Youtube; WhatsApp

Antônio Artur de Souza

softwares de domínios 

públicos e de edição de 

imagens

Moodle e a Microsoft 

Teams

FACE/CAD

UNI175

UNI176

UNI175

Topics in International Studies III: 

Global Health and Diplomacy: 

Operational Concepts and 

Contemporary Practices

Medicina Preventiva e 

Social

Microsoft Team, e-mail, 

WhatsApp, Youtube

SIM30

Topics in international studies IV: 

Literature and History in Latin 

America in the 20th century

Ulysses de Barros Panisset

Moodle e Microsof 

Teams

20

UNI174
Topics in International Studies II: 

Korean Politics and Economy 
40 SIM Direito Público Microsoft Teams

UNI 174

Topics in International Studies II: The 

rise of illiberal constitutionalism and 

identity in Europe: a Hungarian and 

Polish insight. Brazilian 

comparability?

20 SIM
Microsoft Teams, 

websites and Podcasts.
Direito Público



TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Jogos e simulações de marketing

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

TÓPICOS EM LETRAS B: Língua Estrangeira: Entendendo literatura 

e cultura coreanas

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Abordagem Internacional de Epidemiologia da Saúde Bucal

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Constitucionalismo e Democracia na Perspectiva Comparada

 Ementas
1) Todas as atividades de conteúdo variável(Tópicos) deverão registrar, nos campos abaixo, o 

subtítulo e tema dos conteúdos  que serão ofertados em 2021/1.

2) Somente deverão ser registradas as ementas de atividades acadêmicas curriculares 

Formação Transversal em: Estudos Internacionais

CÓDIGO: UNI 140

CÓDIGO: UNI 139

Métodos da OMS para avaliar as condições de saúde bucal e os diferentes sistemas de saúde no Brasil, 

EUA, Europa e África; epidemiologia das doenças bucais em diferentes países e a organização de diferentes 

sistemas de saúde pública.

Gamificação e aprendizagem experiencial. Processo de tomada de decisão em marketing e estratégia. Key 

Performance Indicators (KPIs) e avaliação de desempenho em marketing. Modelos de resposta do 

consumidor. Estrutura e crescimento do mercado. Ciclo de vida do produto. Ciclo de inovação. Dinâmica 

competitiva e da indústria. Marketing Estratégico. Marketing global. Gestão de relacionamento com o 

cliente. Decisões de mix de marketing. Inovação e empreendedorismo.

CÓDIGO: CAD 001

CÓDIGO: LET 404

Este curso é elaborado para examinar a “cultura e literatura coreanas” por meio de várias fontes como 

literatura, história, música, cinema, filosofia e outras do passado e do presente. Explorando os principais 

conceitos e pensamentos que se tornaram a base da cultura coreana atual, os alunos aprofundarão sua 

compreensão da literatura e cultura coreanas. 

Constitucionalismo. Origens Direito Constitucional Comparado: metodologia. Constitucionalismo liberal. 

Constitucionalismo e autoritarismo. Constitucionalismo autoritário. Constitucionalismo instável. 

Constitucionalismo abusivo. Constitucionalismo transicional. Constitucionalismo global. Constitucionalismo 

populista. Decomposição constitucional. Transições Decadência democrática. Objetivos: a) possibilitar um 

manejo crítico do Direito Constitucional Comparado; b) ter os conceitos de autoritarismo, legitimidade e 

democracia; c) analisar o papel das práticas judiciais na aplicação, a efetivação, mas também a 

desnaturação dos elementos do constitucionalismo atual.



TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

A História da Aviação em Minas Gerais

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Produção sustentável de alimento em ambiente de trabalho tropical 

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Topics in International Studies I: Aspectos clínicos e patológicos 

das doenças bucais mais frequentes em todo o mundo

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Topics in International Studies II: Passando da faculdade para a 

carreira: Gerenciamento de carreira

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Tópicos em Estudos Internacionais II: Política e Economia 

Coreanas

CÓDIGO: UNI 174

CÓDIGO: UNI 143

Apresentar aos alunos os fundamentos da História da Aviação no estado de Minas Gerais e a importância 

da UFMG para as condições existentes.

CÓDIGO: UNI 145

Neste curso de 15 horas, são discutidos os aspectos epidemiológicos, clínicos e microscópicos de algumas 

das doenças bucais mais importantes frequentemente diagnosticadas em diferentes regiões do mundo e 

comparadas com a sua apresentação no Brasil.

Este curso tem por objetivo fazer uma introdução à Política e Economia da Coreia do Sul. O sistema político 

da Coreia, incluindo seus ramos administrativo, legislativo e judiciário, é explicado com foco em sua 

transformação de uma ditadura em uma democracia vibrante nas últimas décadas. A disciplina também 

aborda o notável desenvolvimento econômico da Coreia desde a década de 1960, revisando várias políticas 

governamentais que possibilitaram o chamado Milagre Econômico dos Han. No final, far-se-á uma análise 

dos desafios políticos, econômicos, sociais e outros que a Coreia enfrenta no momento, especialmente seu 

confronto hostil com a Coreia do Norte.

CÓDIGO: UNI 174

O objetivo desse curso é fornecer referências teóricas e práticas para orientar estudantes de graduação na 

construção de um projeto de carreira.

CÓDIGO: UNI 173

Propõe-se a criação de módulo multidisciplinar com a participação de profissionais da área de saúde, da 

área de produção de alimento e do curso de química para apresentar os processos de produção de origem 

animal e vegetal. Os diferentes sistemas de produção e a relação de saúde e doença entre animais, plantas 

e meio ambiente serão discutidas com ênfase na produção de alimento para a espécie humana. As 

questões relacionadas à segurança alimentar, a análise de resíduos, o risco de contaminação ambiental e a 

relação entre a qualidade química dos alimentos e seu impacto na promoção da saúde humana também 

serão abordados. Considerando a participação de estudantes de diferentes nacionalidades e hábitos 

alimentares, os alunos terão a oportunidade de apresentar seminários sobre a cultura alimentar de cada 

povo e os aspectos históricos relacionados à alimentação da população. Por fim, será contextualizada a 

condição de segurança alimentar de cada nação que é representada através dos acadêmicos e o vínculo 

comercial com o Brasil nessa área.



TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Topics in International Studies II: A ascensão do constitucionalismo 

e da identidade iliberais na Europa: uma visão húngara e polonesa. 

Comparabilidade brasileira?

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Tópicos em Estudos Internacionais III: Saúde Global e Diplomacia: 

Conceitos e Práticas

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Tópicos em Estudos Internacionais III: Perspectivas Globais de 

Saúde Indígena

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Topics in International Studies IV: Finanças Internacionais

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Tópicos em Estudos Internacionais IV: Mobilidade da População na 

América Latina em Perspectiva Histórica

CÓDIGO: UNI176

Marcada pelas profundas desigualdades raciais e socioeconômicas da sociedade brasileira, a pandemia de 

SARS-CoV 2/Covid-19 tem evidenciado os diferenciais na saúde coletiva entre os povos indígenas e outras 

populações brasileiras. A disciplina abordará os temas do local ao global e os riscos e benefícios da atuação 

de instituições internacionais. Buscará desenvolver a competência cultural básica dos discentes na Atenção 

Primária da Saúde Indígena. Abordará o tema dos determinantes estruturais e sociais da saúde indígena, 

principalmente o meio ambiente; o papel do SUS; a saúde indígena a nível local e global, debatidos dentro 

do marco da interculturalidade possível e necessária na conjuntura atual, buscando inspiração nos 

profissionais de saúde indígenas e suas práticas que buscam uma integração entre a medicina oficial no 

Brasil e o conhecimento tradicional indígena.

CÓDIGO: UNI 175

CÓDIGO: UNI 176

A demanda e oferta de dinheiro nos mercados financeiros internacionais. Taxas de câmbio e os valores 

relativos das moedas. Gerenciamento de risco e hedge por empresas com operações internacionais. 

Investimento internacional em carteira e avaliação de projetos internacionais. Financiamento de longo prazo 

de projetos de investimento internacional. O ambiente macroeconômico das finanças internacionais. 

Instrumentos financeiros e ferramentas para gestão de risco cambial e risco país, levantando capital nos 

mercados financeiros internacionais.

CÓDIGO:  UNI 175

Esta disciplina tem um conteúdo flexível e pretende focar a diplomacia da saúde no que se refere a 

questões de saúde que transcendem as fronteiras nacionais, bem como estão sendo abordadas por 

diferentes grupos e em diferentes níveis de governança.

CÓDIGO: UNI 174

O conteúdo do curso abrange o seguinte: Conceitos básicos de atualização. Visão geral da história polonesa 

e húngara e principais características da UE. Constitucionalismo iliberal: definição e distinção. Componentes 

do constitucionalismo iliberal: A compreensão iliberal de um Estado de Direito deteriorado: legalidade iliberal; 

democracia iliberal e linguagem abusiva dos direitos humanos. O funcionamento do constitucionalismo 

iliberal. Estado de direito, democracia e proteção dos direitos humanos e a erosão constitucional brasileira.



TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Tópicos em Estudos Internacionais IV: Literatura e História na 

América Latina no século XX

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Tópicos em Estudos Internacionais IV: Mapeamento com UAV - 

Conceitos de Fotogrametria Aérea

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR:

Comunicação intercultural

Belo Horizonte, ____/____/____

Assinatura do Coordenador: 

________________________________________

A comunicação intercultural representa um campo de estudo interdisciplinar. A fim de apresentar uma 

variedade de teorias desenvolvidas e destacadas em diferentes etapas da formação da Comunicação 

Intercultural como uma área de pesquisa em si, este seminário pretende abordá-la de uma perspectiva 

linguística, antropológica e fenomenológica. Atenção especial será dada às próprias interações nas quais os 

participantes estão envolvidos e que podem ser expressos de maneiras multimodais. Para isso, reuniremos 

módulos de análise de conversas, pragmática intercultural, bem como estudos de gestos e lingüística 

cultural. Com base na análise multidimensional de sequências interacionais, os alunos aprendem a analisar 

como o significado é co-construído na comunicação intercultural. Além disso, também serão introduzidos os 

meios pelos quais as experiências de alteridade são negociadas e categorizadas (auto) reflexivamente nos 

planos verbal, prosódico e corporal.

O curso tem como eixo refletir sobre a produção literária na América Latina no século XX e suas 

aproximações com a História. Serão privilegiadas as seguintes discussões: convergências e divergências 

entre o discurso histórico e o literário; estudos de textos literários representativos do período nas suas 

relações com processos históricos específicos, visando fornecer um olhar crítico sobre as relações entre 

literatura e processos culturais e políticos; permanência e transformação de estratégias narrativas em sua 

relação com os processos históricos e literários; debate sobre história intelectual, testemunho e literatura. As 

especificidades das abordagens próprias desses dois campos do saber serão ressaltadas e indicarão as 

ricas possibilidades dos diálogos interdisciplinares.

CÓDIGO: UNI 176

Fotogrametria - clássica vs. contemporânea; Tecnologia UAV; Estrutura do Movimento (SFM); UAV 

brasileiro - legislação e normas; Processamento digital de cenas aéreas.

CÓDIGO: UNI 176

A América Latina é uma região vibrante de origem, destino e trânsito para migrantes internacionais. O último 

censo sugere que o padrão de mobilidade da região é caracterizado por algumas continuidades de longo 

prazo, como a persistência de altas taxas de emigração, bem como mudanças no volume e na direção dos 

fluxos - especialmente dentro da região - e na composição e características dos migrantes - cada vez mais 

diversificados em termos de suas origens e motivações. As palestras e leituras do curso centram-se no 

estudo das causas e consequências dos movimentos populacionais internacionais e suas múltiplas 

dimensões sociais, econômicas, demográficas e políticas na América Latina. Os alunos também aprenderão 

sobre os debates teóricos e metodológicos, históricos e contemporâneos, no estudo da mobilidade 

populacional na região e no mundo. Espera-se que os alunos possam discutir criticamente as dinâmicas, 

oportunidades e desafios da mobilidade internacional da população e suas implicações políticas e 

socioeconômicas.

CÓDIGO: UNI 192


