Disciplinaseatividades docursodeDoutorado(emordemalfabética)
DisciplinasdocursodeDoutorado
COOPERAÇÃOINTERNACIONALPARAODESENVOLVIMENTO
Ementa: Origens e institucionalização da cooperação internacional. O sistema internacional
deCooperaçãoparaoDesenvolvimento.Conceitoschave,normas,práticaseprocedimentos.
Tipologias da cooperação internacional para o desenvolvimento - multilateral,
bilateral,descentralizada, humanitária, técnica, não governamental. Relações entre política
externa ecooperação internacional. Estratégias e diretrizes da cooperação internacional
para odesenvolvimento no contexto da Guerra Fria e reorientações a partir das
reconfigurações nageopolítica mundial. A cooperação Norte-Sul, a cooperação Sul-Sul e
cooperação trilateral. OBrasil como receptor e como doador de cooperação internacional
para o desenvolvimento nosmarcos da eficácia e eficiência. Aportes teóricos interpretativos
da Cooperação Internacionalparao Desenvolvimento.
COSMOPOLITISMOEGOVERNANÇAGLOBAL
Ementa: Fundamentos teóricos do Cosmopolitismo. Kant e a ideia de sociedade civil global
nocontexto da paz perpétua. O cenário pós-Guerra Fria, os processos de globalização e a
releiturakantiana à luz do conceito de governança global. Atores não-estatais e redes
transnacionais. Opapel desses atores na democratização das relações e das organizações
internacionais. A questãoda legitimidade nas relações internacionais. Análise de conceitos
contemporâneos como esferapúblicae democracia no espaçomundial.
DESENVOLVIMENTOECONÔMICOCOMPARADO
Ementa: Globalização e crise mundial. Impactos da ascensão econômica da China.
Dinâmicasde desenvolvimento no Norte e no Sul Global. Desenvolvimento nos países
BRICS.Comparações de economia política contemporânea entre China e Brasil. Estado e
políticaseconômicas nos países emergentes. Desenvolvimento econômico comparado entre
os países doBRICS.Desenvolvimento econômicocomparadoentreChinae Brasil.
DIREITOINTERNACIONAL
Ementa: O direito internacional público e a sociedade internacional. História do
direitointernacional: entre o século XVII e o XIX. Fontes formais do direito internacional
público:tratados, costumes, princípios gerais de direito, princípios gerais do direito
internacional,jurisprudência,doutrinaeequidade.Sujeitosdodireitointernacional
público:Estados

(elementos constitutivos, criação, sucessão, direito dos espaços), organizações
internacionais,ONGseindivíduo.Ousodaforçanodireitointernacional:
legitimidadeelegalidade.Emergência dos direitos humanos, a questão da hierarquia material
das normas e a comunidadeinternacional. Operações de manutenção da paz, intervenção
humanitária e Responsabilidade deProteger. Tribunais internacionais: Corte Internacional
de Justiça, cortes regionais de direitoshumanos, tribunais penais. A questão da
fragmentação e da unidade do direito internacional. Apolíticadodireitointernacional.
DIREITOSHUMANOSNAPOLÍTICAINTERNACIONAL
Ementa:Aconstruçãohistóricosocialdosdireitoshumanosnoâmbitointernacional.Economiapolíticadosdireitoshumanos.Aintern
acionalizaçãoeaglobalizaçãodosdireitoshumanos.
Estado e atores não-estatais na política global dos direitos humanos. Responsabilidades
edireitoshumanosnaesferaglobal.Direitoshumanosnocontextolatino-americano.
ECONOMIAPOLÍTICADODESENVOLVIMENTO
Ementa: Progresso e modernização como paradigmas do desenvolvimento. A
dinâmicacontraditória do desenvolvimento capitalista - convergências e polarizações, centro e
periferia,desenvolvimento e subdesenvolvimento, concorrência e cooperação. A dinâmica do
capitalismoentre o pós Segunda Guerra e os anos 1970, e as principais
correntesinterpretativas. A crítica aodesenvolvimento como ideologia. O ressurgimento da
noção de desenvolvimento a partir dosanos 1990 - a concepção seniana, o
neoinstitucionalismo e o neodesenvolvimentismo de basekeynesiana.Confronto analítico
dasvertentesteórico interpretativas.
ESTUDOSAVANÇADOSEMDESENVOLVIMENTOEGOVERNANÇAGLOBAL
Ementa: Estudo de obras recentes, resultantes de pesquisas exemplares, sistemáticas
eestruturadas com contribuição original relacionada à produção conceitual e teórica em
RelaçõesInternacionaissobredesenvolvimentoe governança global.
ESTUDOSCRÍTICOSDAGLOBALIZAÇÃO
Ementa: Abordagens teóricas sobre a globalização em Relações Internacionais. Globalização
esistema-mundo. A contribuição da Teoria Crítica. Classe capitalista transnacional e
capitalismoglobal. Hegemonia e contra-hegemonia. Atores sociais da globalização. Redes de
corporaçõestransnacionais. O estado e o direito no processo de globalização. Governança
global elegitimação.Adialéticadominaçãoversusresistêncianos processosde globalização.
GOVERNANÇAGLOBALAMBIENTAL

Ementa: Regimes internacionais e governança global. A questão ambiental e os desafios
dagovernança global. Atores não-estatais na governança global ambiental. A governança
global damudança sistemática. A proteção ambiental em organizações internacionais. Limites
epossibilidadesde estratégias de governançaglobalambiental.
HISTÓRIADASRELAÇÕESINTERNACIONAIS
Ementa: O Concerto Europeu e a ordem internacional do século XIX. Imperialismo
enacionalismos. O advento do socialismo. A Primeira Guerra Mundial. O período
entreguerras.A crise de 1929 e suas repercussões. O nazifascismo. A Segunda Guerra
Mundial. A ordeminternacional do pós-guerra. O esfacelamento do bloco socialista e a
hegemonia norte-americana.Globalização. Cenáriointernacional contemporâneo.
IGUALDADEELIBERDADENAPOLÍTICAMUNDIAL
Ementa: Relação entre liberdade e igualdade na política contemporânea. Centros e periferias
napolítica mundial. Produção global da desigualdade. Relação entre a desigualdade entre
osEstados e a desigualdade dentro dos Estados. Instituições financeiras internacionais
eintervenções político-econômicas. Transformações da política desde o século
XX.Racionalidades e subjetividades contemporâneas. Interseccionalidade: raça, classe e
gênero naproduçãoglobaldadesigualdade.
MÉTODOSDEPESQUISAEMRELAÇÕESINTERNACIONAIS
Ementa: Debates metodológicos em ciências humanas e sociais. O debate metodológico
emRelações Internacionais. Métodos de pesquisa em ciências humanas e sociais aplicados
aoestudodeRelaçõesInternacionais.Positivismoepós-positivismoemRelaçõesInternacionais.
MIGRAÇÕESINTERNACIONAIS,NACIONALIDADESEDIREITOS
Ementa: História e desafios contemporâneos em migrações internacionais. A governança
globaldas migrações. Questões identitárias e fluxos migratórios. Direitos humanos e
migraçõesinternacionais na contemporaneidade. Migrações e segurança global. O Brasil e as
migraçõesinternacionais.Aspectos históricos,jurídicose sociaisdasmigraçõesno Brasil.
ORGANIZAÇÕESINTERNACIONAIS

Ementa: Perspectiva histórica, teoria e análise das organizações internacionais. Conceito
ehistórico das Organizações Internacionais. O princípio do multilateralismo, diferenças
entreinstituição internacional, organização internacional, organização internacional
governamental enão-governamental, histórico Cruz Vermelha, Conferências de Haia, Primeira
Guerra Mundial,14 pontos de Wilson, Liga ou Sociedade das Nações. Ordem mundial e
mudanças nasorganizações internacionais. A regulação econômica e política internacional a
partir dos acordosde Bretton Woods. A ONU: objetivos, estrutura e dinâmica, principais
órgãos. Processos deintegração e as organizações regionais: União Europeia, Nafta, Mercosul.
As organizações não-governamentais internacionais. A nova ordem mundial e o futuro das
organizaçõesinternacionais. A ONU no contexto Pós-Guerra Fria. O debate sobre a reforma da
ONU. Aemergênciadasociedade civilglobal: o papeldosatores não-estatais.
POLÍTICAEXTERNABRASILEIRA
Ementa: O campo analítico da política externa. Atores, processo decisório, conflito
ecooperação nas agendas de política externa. Política externa e política internacional: as
relaçõescom o cenário político nacional. Introdução à política externa brasileira: fases e
características.Império e Primeira República, a Era Vargas, governos Dutra, Vargas e JK, a PEI e
a políticaexterna no Regime Militar, a política externa da Nova República, a política externa
brasileirapós-GuerraFria. Políticaexterna epolíticas públicas.
PROCESSOSDEINTEGRAÇÃOREGIONAL
Ementa: A economia política dos processos de integração regional. Teorias explicativas
einterpretativas dos processos de integração regional. Intergovernamentalismo.
Funcionalismo eneofuncionalismo. Institucionalismo histórico. Governança multinível. O
construtivismo e aquestão identitária. Outras abordagens teóricas. Perspectiva histórica e
conjuntural de processosdeintegração regional: União Europeia,MERCOSUL,UNASULe outros.
SEGURANÇAINTERNACIONAL
Ementa: Guerra e paz no sistema internacional durante a Guerra Fria. Dissuasão
nuclear.Segurança internacional após o fim da Guerra Fria. Uni e multipolaridade. Realismo
esegurançainternacional.Estudoscríticosdasegurança.Teoriadasecuritização.EscolasdeAberys
twyth, Copenhagen e Paris. Feminismo e estudos de segurança. Sociologia
políticainternacionaleestudosdesegurança.Intervençõeshumanitáriasehumanitarismo.
Contrainsurgência,guerracontraoterroreguerraàsdrogas.Novasguerras.
SEMINÁRIOSDETESE

Ementa: Análises e debates com base nos projetos de tese de discentes do doutorando,
noscapítulosjá escritos enaproduçãoemcurso dasteses.
TEORIADASRELAÇÕESINTERNACIONAIS
Ementa: As principais correntes teóricas em Relações Internacionais. Conceitos-chave
emRelações Internacionais e sua relação com as teorias (guerra e paz, balança de
poder,interdependência, agência, estrutura etc.). Os principais debates teóricos da
disciplina:ontológico, metodológico, epistemológico. O Realismo. O Liberalismo. O Marxismo.
O debateNeo-Neo. O pós-positivismo e as abordagens teóricas contemporâneas: Teoria
Crítica,Construtivismo,Pós-Modernismo, Feminismo.
TÓPICOSESPECIAISEMRELAÇÕESINTERNACIONAIS1
Ementa: Aserdefinida,dependendodotópico especial abordado.
TÓPICOSESPECIAISEMRELAÇÕESINTERNACIONAIS2
Ementa:Aserdefinida,dependendodotópicoespecial abordado
TÓPICOSESPECIAISEMRELAÇÕESINTERNACIONAIS3
Ementa: Aserdefinida,dependendodotópico especial abordado.
TÓPICOSESPECIAISEMRELAÇÕESINTERNACIONAIS4
Ementa:Aserdefinida,dependendodotópicoespecial abordado
TRANSFORMAÇÕESDOCAPITALISMOCONTEMPORÂNEO
Ementa: Dinâmica histórica de transformações do Capitalismo. Transformações do
Capitalismono século XX. Especificidades das transformações do capitalismo nas décadas de
1970, 1980 e1990.Transformaçõeseo debate em tornoda supremaciaou hegemonianorteamericana.Expansão e crise da economia mundial na década de 2000. Impactos na economia
políticalatino-americana.
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