PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Sociais
Relações Internacionais
Unidade Praça da Liberdade
Relação das Disciplinas: Estudos Regionais, Temas em Relações Internacionais e Tópicos em Relações Internacionais para o 2º semestre de 2020.
Período

5º

6º

7º

Título da Disciplina

Ementa

Temas em Relações Internacionais:
Comércio Internacional nas Américas

Abordagem analítica, composta do estudo de tarifas, subsídios, contingenciamento; cláusulas fundamentais de
acordos multilaterais; estratégia comercial e concorrência imperfeita; revisão de documentos aduaneiros. Processo
histórico. Estrutura e perfil comercial das principais economias; atos históricos de polí tica comercial da Argentina,
Brasil e Estados Unidos; acordos regionais.

Temas em Relações Internacionais:
Gênero e Relações Internacionais

Conceitos, abordagens e problemas fundamentais para os Estudos de Gênero e Relações Internacionais. Os
debates e desafios introduzidos pelo feminismo na área de Relações Internacionais. A Relação entre Gênero e a
Questão do Desenvolvimento no Sistema Internacional.

Tópicos em Relações Internacionais:
Ética e Políticas nas fronteiras: entre a
identidade e a alteridade, o local e o
internacional, a singularidade e a
universalidade

Parte sistemática: natureza e estrutura do campo ético, a natureza e as formas do saber ético, a estrutura conceptual
da Ética enquanto ciência do Ethos; Parte histórica: sinopse histórica da reflexão é tica na Antiguidade, na Idade
Média, na Modernidade e na Contemporaneidade; Ética aplicada: problematização de questões éticas
contemporâneas, tais como preconceitos étnicos e de gênero; terrorismo, barbárie e civilização; o problema das
migrações e dos refugiados; os fundamentalismos religiosos e a intolerância; a questão dos Direitos Humanos a
partir da reflexão sobre a pessoa, a dignidade e o outro humano.

Temas em Relações Internacionais:
Abordagens teóricas pós-positivistas em
Relações Internacionais

Antecedentes do Pós-Estruturalismo em Relações Internacionais. As abordagens Pós-Estruturalistas. Abordagens
Feministas. Pós-Colonialismo. Teorias Queer.

Tópicos em Relações Internacionais:
Social Movements and Ideologies of the
Middle East

The link between ideologies and social movements is an important aspect to understanding the complex interactions
between the two. This discipline will look at the key ideologies of the modern Middle East in order to illustrate how
specific ideas and intellectuals have impacted the social and political mobilization in the region. Attention will be paid
to anti-colonial, religious, nationalist and liberal social movements. The discipline aims to teach students to identify
and compare different ideological social movements of the modern Middle East and to discuss the positive
/antagonistic relationships between them. Course taught in English.

Estudos Regionais:
China no mapa do poder mundial

A ascensão da China, a consequente reconfiguração do mapa de poder mundial e a sua relação com as diferentes
regiões: com as grandes potências, com os Estados Unidos e com o Sul Global, desafia a reflexão teórica,
especialmente em épocas de crise econômica e de pandemia. Essa mudança expressa, em grande medida, uma
crise do ciclo hegemônico do capitalismo liderado pelos Estados Unidos desde a 2ª Guerra Mundial. Nesse contexto,
o curso buscará identificar as tendências subjacentes da ascensão chinesa em diferentes dimensões: econômica,
geopolítica, cultural e social.
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Temas em Relações Internacionais:
Migrações e Direitos Humanos

Fundamentos do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Migrações e desafios do cenário atual (COVID-19,
conflitos, crises ambientais). Migrações especiais, fluxos mistos, asilados e refugiados. Mecanismos internacionais de
proteção e cooperação internacional em matéria de migração

Tópicos em Relações Internacionais:
Comunicação e mercado

A Comunicação Social e sua interface com as Relações Internacionais. O campo científico da Comunicação:
conceitos, as principais teorias. O surgimento da comunicação de massa a partir da Modernidade. A importância das
políticas, estratégias e ações de Comunicação na contemporaneidade, priorizando-se a análise no cenário
internacional. Governos, organizações internacionais, ONGs, empresas e até grupos terroristas dão relevância a
processos de Comunicação Social porque, no mundo globalizado, o fluxo de informações e a produção de imagem
têm valor estratégico.

Estudos Regionais:
As Relações Internacionais do Oriente
Médio

A história dos povos do Oriente Médio; As "regionalizações" do Oriente Médio; A derrocada do Império TurcoOtomano e o surgimento dos Estados Nacionais; Análise dos principais conflitos do Oriente Médio do Século XX e
XXI e suas Implicações para as Relações Internacionais.

