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Código Título CH Ementa

UNI 139 Abordagem Internacional de Epidemiologia da 
Saúde Bucal 15

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.

UNI 145 Produção sustentável de alimento em ambiente 
de trabalho tropical 30

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.

UNI 169 Geopolítica da Energia 45

Apresentar ao aluno o amplo conceito de segurança energética e suas diversas dimensões, bem como 
familiarizar o aluno com a formulação e o planejamento de políticas energéticas. Aplicar teorias e conceitos de 
segurança energética e política energética a vários estudos de caso nacionais e / ou regionais e analisá-los 
comparativamente e como eles interagem internacionalmente. Programa do curso: História recente da 
geopolítica energética desde a criação da OPEP. Conceitos fundamentais de política energética, com foco na 
segurança energética, interdependência energética entre importadores e exportadores, nacionalismo de 
recursos e a maldição do petróleo, e a ligação entre combustíveis fósseis e mudanças climáticas. Aplicação 
destes conceitos em estudos de caso de grandes estados consumidores e exportadores de energia. O papel 
das energias renováveis e o futuro da geopolítica energética.

UNI174 Tópicos em Estudos Internacionais II: Da 
Faculdade à Carreira: Gestão de Carreira 30

"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."

UNI 174 Tópicos em Estudos Internacionais II: Introdução 
ao Direito e Desenvolvimento 30

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.



UNI 174 Tópicos em Estudos Internacionais II: 
Entendendo a Literatura e a Cultura Coreanas 30

Este curso é projetado para examinar a “Cultura e Literatura Coreanas” através 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, você aprofundará sua 
compreensão da literatura e cultura coreana.

UNI 174 Tópicos em Estudos Internacionais II: Economia 
Coreana no Mundo Globalizado 30

Discussão de questões econômicas, políticas, sociais e ambientais e analisar como elas resultaram no mundo 
interconectado que vemos agora. Exame da experiência de desenvolvimento da Coréia, bem como dos 
principais problemas e desafios que ela enfrenta.

UNI175
Tópicos em Estudos Internacionais III: Saúde 
Global e Diplomacia: Conceitos Operacionais e 
Práticas Contemporâneas

45
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.

UNI175 Tópicos em Estudos Internacionais III: 
Perspectivas Globais da Saúde Indígena 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.

UNI176 Tópicos em Estudos Internacionais IV: Finanças 
Internacionais 60

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.

UNI 192 Comunicação intercultural 30

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.


