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Este curso é elaborado para apresentar aos alunos a cultura coreana contemporânea dinâmica e a Onda
coreana, "Hallyu". Ao adotar uma abordagem interdisciplinar do tema, os alunos serão capazes de
aprender, por que, como e quais perguntas sobre o valor coreano, comportamento e questões atuais, em
vez de compilações de informações factuais. Os tópicos incluirão cultura coreana imaginada, hibridismo
em Cultura Coreana, Mudança de Identidade e Coréia como Destino, etc. Os alunos serão encorajados a
compartilhar suas experiências e pontos de vista sobre os tópicos compará-los com as situações nas
sociedades e culturas de sua própria cultura. durante a aula de sessões de discussão.
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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.
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"Este é um curso introdutório destinado a orientar estudantes de graduação no planejamento de sua
carreira
considerando a transição da academia para o mercado de trabalho. Os tópicos incluirão conceitos de
carreira na contemporaneidade, âncoras de carreira, roteiros de carreira, imagens de carreira, planos de
carreira, rede social, diferentes gerações no ambiente de trabalho, elaboração de currículo e plano de
carreira."
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Este curso revisa a literatura existente sobre a relação entre direito e desenvolvimento nacional,
particularmente no que diz respeito a: determinantes do desenvolvimento; teorias institucionais do
desenvolvimento; Estado de Direito; regimes políticos; conflito étnico; Gênero sexual; administração
pública; corrupção; empresas estatais versus privatização e parcerias público-privadas; comércio
internacional; Investimento estrangeiro direto; e ajuda externa.
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"Este curso examina o desenvolvimento do conto nos Estados Unidos desde o início do século XIX até o
final do século XX. Nossa ênfase para o semestre será explicitamente política. Por um lado,
consideraremos as condições sociais, econômicas e culturais que informaram a produção e recepção da
literatura americana desde seus primórdios. Por outro lado, também avaliaremos a “política” que
acompanha o trabalho interpretativo que realizamos como leitores sempre que nos engajamos com
escritos de qualquer período histórico."
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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.
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Tópicos em Estudos Internacionais III:
Perspectivas Globais da Saúde Indígena

Tópicos em Estudos Internacionais IV:
Finanças Internacionais

Tópicos em estudos internacionais IV:
Mobilidade Populacional na América Latina em
Perspectiva Histórica

45

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.
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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.

60

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.

