OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

NÍVEL

Arquitetura e Urbanismo

Mestrado
Profissional

Arquitetura e Urbanismo

Mestrado
Profissional

Arquitetura e Urbanismo

Arquitetura e Urbanismo

Administração

Administração

Administração

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado

Mestrado

Mestrado

CAMPUS

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

CÓD.TURMA

MP16002-00149

MP16002-00151

MP16002-00152

MP16002-00153

MS15001-00301

MS15001-00302

MS15001-00331

NOME DA DISCIPLINA

Acessibilidade e Mobilidade Urbana

Introdução à Arquitetura Sustentável

Seminário de Pesquisa

PROFESSORES

Andre de Souza Silva

ALESSANDRA TERIBELE

Marco Aurelio Stumpf
Gonzalez

Tópicos Especiais II - Acústica de edifícios: controle
Maria Fernanda de Oliveira
de ruídos

Gestão da Inovação

Relações Interorganizacionais

Tópicos Especiais em Administração I: Produção de
Artigos Científicos

Alsones Balestrin, Daniel
Pedro Puffal e Kadigia
Faccin

Bruno Anicet Bittencourt e
Kadigia Faccin

Ivan Lapuente Garrido

CRÉDITOS

3

3

3

2

3

3

1

DATA INÍCIO

03/06/2022

18/03/2022

18/03/2022

03/06/2022

07/04/2022

09/04/2022

23/05/2022

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

08/07/2022

SEX 14:00-17:00(03/06/2022)
SAB 08:30-11:30(11/06/2022)
SAB 13:30-16:30(11/06/2022)
SAB 08:30-11:30(25/06/2022)
SAB 13:30-16:30(25/06/2022)
SAB 08:30-11:30(02/07/2022)
SAB 13:30-16:30(02/07/2022)
SEX 18:00-21:00(08/07/2022)

Estudo da acessibilidade e da mobilidade urbana centrado no planejamento do sistema de
trânsito, dos meios de transporte e do tráfego urbano, numa perspectiva em que a morfologia
urbana e o sistema de vias têm importante contribuição na distribuição espacial dos
movimentos de pedestres e veículos, e consequentemente na qualidade de vida das cidades em
termos de sustentabilidade. Elaboração de plano setorial, projeto geométrico, e análise espacial
avançada para a acessibilidade e mobilidade urbana sustentável, a partir da compreensão,
organização e fiscalização do sistema de trânsito, dos meios de transporte e do tráfego urbano
com vistas à otimização e segurança dos deslocamentos de pedestres e veículos.

SEX 18:00-21:00

Afirmação da arquitetura como construção com significado cultural. Relação entre os
conceitos de sustentabilidade, inovação tecnológica e avaliação estética do objeto
arquitetônico.

13/05/2022

SEX 14:00-17:00

Discussão dos temas emergentes das propostas para dissertação por meio da apresentação das
intenções dos mestrandos e realização de palestras de conteúdos afins. Introdução ao
conhecimento das técnicas de argumentação à problemática da pesquisa para a capacitação do
aluno na montagem de projeto e de desenvolvimento de artigos e de uma dissertação de
mestrado.

09/07/2022

SEX 18:00-21:00(03/06/2022)
SEX 18:00-21:00(10/06/2022)
SEX 18:00-21:00(24/06/2022)
SAB 08:30-11:30(09/07/2022)
SAB 13:30-16:30(09/07/2022)

Atividades de caráter aberto, permitindo a escolha e seleção de temas que vierem ao encontro
das necessidades e demandas dos alunos; atividades com visitantes e pesquisadores cuja
contribuição e produção possam ser relevantes ao Programa.

13/05/2022

QUI 09:00-12:00

A disciplina aborda o tema da gestão da inovação em quatro eixos: fontes de inovação; contexto
da inovação; estratégia, gestão e organização para a inovação; e, estudo de práticas e casos de
gestão da inovação. Além dos conceitos clássicos, os temas serão tratados de forma
contemporânea, especialmente nas perspectivas tecnológica e social e abrangendo dimensões
relevantes para a gestão e as práticas de inovação, como design, colaboração, redes,
ecossistemas, criatividade, sustentabilidade, financiamento, capital intelectual, entre outros.

09/07/2022

SAB 09:00-12:00

A disciplina trata dos seguintes tópicos: O ambiente competitivo global e as estratégias
interorganizacionais; Fundamentos da cooperação; Visão geral de relações interorganizacionais;
Perspectivas teóricas que explicam a formação, evolução e resultados de redes e relações
interorganizacionais; Manifestações de relações interorganizacionais: conceitos e tipologias;
Tópicos-chave em relações interorganizacionais: confiança, capital social, poder, aprendizagem,
dinâmica da cooperação, gestão e avaliação de resultados.

26/05/2022

SEG 19:00-22:00(23/05/2022)
TER 19:00-22:00(24/05/2022)
QUA 19:30-22:00(25/05/2022)
QUI 19:00-22:00(26/05/2022)

28/07/2022

Dentre os principais objetivos dos Programas de Pós-Graduação estão a produção e a
disseminação do conhecimento. Para isso, além do aprofundamento teórico-científico,
pertinente a cada área de estudo, está a necessidade do desenvolvimento das habilidades
técnicas para a produção de teses, dissertações, projetos e artigos científicos.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biologia

Biologia

NÍVEL

Mestrado

Mestrado
Profissional

Mestrado

Mestrado

CAMPUS

Porto Alegre

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

CÓD.TURMA

MS15001-00335

MP16002-00154

MS12001-00213

MS12001-00254

NOME DA DISCIPLINA

Tópicos Especiais em Administração II:
Transformação Digital

Tópicos Especiais III: Cidades Criativas

PROFESSORES

Amarolinda Iara da Costa
Zanela Klein

Fabricio Farias Tarouco

Tópicos Especiais - Insetos, serviços ecossistêmicos LARISSA ROSA DE OLIVEIRA
e desenvolvimento sustentável
e Patrícia Nunes Silva

Tópicos Especiais - Sistema de Informação
Geográfica (SIG) Aplicado à Análise Espacial I

Marcelo Zagonel de
Oliveira

CRÉDITOS

2

3

2

2

DATA INÍCIO

08/04/2022

19/03/2022

16/03/2022

10/03/2022

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

17/06/2022

SEX 09:00-12:00

A disciplina visa desenvolver conhecimentos e o pensamento crítico sobre os processos de
transformação digital, analisando tendências, modelos de negócios inovadores e oportunidades
ligadas a essas transformações. Ela também discutirá desafios, barreiras e riscos relacionados a
essas mudanças."

07/05/2022

SAB 08:30-11:30(19/03/2022 a 02/04/2022)
SAB 13:30-16:30(19/03/2022 a 02/04/2022)
SAB 08:30-11:30(07/05/2022)
SAB 13:30-16:30(07/05/2022)

Atividades de caráter aberto, permitindo a escolha e seleção de temas que vierem ao encontro
das necessidades e demandas dos alunos; atividades com visitantes e pesquisadores cuja
contribuição e produção possam ser relevantes ao Programa.

QUA 14:00-17:00

A disciplina irá explorar o papel dos insetos nos serviços ecossistêmicos, enfatizando os
processos e comportamentos subjacentes. Os insetos afetam positiva e negativamente
(“desserviços”) os serviços ecossistêmicos e este curso também abordará o manejo desses
animais e de suas interações com os ecossistemas para garantir a sustentabilidade dos serviços
ecossistêmicos e minimizar ou resolver muitos problemas globais atuais causados por causas
antropogênicas.

QUA 14:00-17:00

Aplicação das principais ferramentas de geoprocessamento, cartografia digital e Sistemas de
Informações Geográfica (SIG), aplicando-as principalmente a estudos que necessitem de análises
espaciais as mais diversas áreas conhecimento.

18/05/2022

28/04/2022

Ciências Contábeis

Mestrado

Porto Alegre

MS15004-00369

Fundamentos de Finanças Corporativas

Joao Zani

3

09/04/2022

16/07/2022

SAB 09:00-12:00

Esta disciplina aborda os seguintes temas: finanças corporativas; valor; relação entre risco e
retorno; estrutura de capital; decisões de financiamento e investimento; estrutura de
propriedade e suas consequências; políticas de dividendos; fusões e aquisições.

Ciências Contábeis

Mestrado

Porto Alegre

MS15004-00366

Gestão Estratégica de Custos

Taciana Mareth

3

09/04/2022

16/07/2022

SAB 09:00-12:00

Os temas objetos da disciplina contemplam as diversas práticas utilizadas na mensuração,
análise e utilização da informação de custos no contexto da gestão estratégica organizacional.

Ciências Contábeis

Mestrado

Porto Alegre

MS15004-00399

Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I Finanças no Mundo Digital

Roberto Frota Decourt

1

08/04/2022

13/05/2022

SEX 17:30-20:30

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

NÍVEL

CAMPUS

CÓD.TURMA

NOME DA DISCIPLINA

PROFESSORES

CRÉDITOS

DATA INÍCIO

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

Ciências Contábeis

Mestrado

Porto Alegre

MS15004-00396

Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I Governança em Cooperativas

Clea Beatriz Macagnan

1

08/04/2022

13/05/2022

SEX 14:00-17:00

MS15004-00400

Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I Introdução a Python para Contabilidade e Finanças

Alexsandro Marian
Carvalho

Audiovisualidades nas Mídias

Sonia Estela Montano La
Cruz e Tiago Ricciardi
Correa Lopes

Ciências Contábeis

Ciências da Comunicação

Ciências da Comunicação

Ciências da Comunicação

Ciências da Comunicação

Ciências da Comunicação

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Porto Alegre

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

MS13001-00291

MS13001-00298

MS13001-00297

MS13001-00293

MS13001-00322

Estudos em Comunicação e Cultura Digital

Mídias, Identidades Culturais e Cidadania

Midiatização: Sociedade e Sentido

Produção de Acontecimento e Linguagem

Adriana da Rosa Amaral

Alberto Efendy Maldonado
Gómez de la Torre

ANTONIO FAUSTO NETO e
PEDRO GILBERTO GOMES

RONALDO CESAR HENN

1

3

3

3

3

3

08/04/2022

17/03/2022

17/03/2022

17/03/2022

14/03/2022

17/03/2022

13/05/2022

23/06/2022

23/06/2022

02/06/2022

06/06/2022

26/05/2022

EMENTA DA DISCIPLINA

SEX 17:30-20:30

Exposição introdutória a programação em Python baseada numa abordagem aplicada. Em
especial, focada no desenvolvimento do pensamento computacional baseado em cases de
contabilidade e finanças.

QUI 14:00-17:00

A disciplina estuda o audiovisual em perspectiva filosófica, considerando a produção de imagens
técnicas como conceitos de mundos. Estuda a linguagem audiovisual, seus códigos e estéticas, e
os imaginários tecnológicos como devires de cultura.

QUI 10:00-13:00

A disciplina problematiza teórico-metodologicamente dinâmicas culturais mediadas e
atravessadas pelos fenômenos da comunicação e da cultura digital a partir de diferentes
contextos sócio-históricos. Dedica-se ao estudo e críticas sobre apropriações e usos de diversas
das tecnologias da comunicação bem como das redes sociais digitais, em termos de
configurações e do pensamento sobre as práticas emergentes, nas quais destacam-se relações
de consumo e de entretenimento e seus desdoramentos nas sociablidades, identidades e
subjetividades contemporâneas. O foco central da disciplina é a investigação das materialidades
da comunicacional digital, focando na discussão sobre o papel dos dados, dos algoritmos e das
plataformas na atualidade, buscando conhecer processos comunicacionais, suas as agências,
performances e práticas em suas múltiplas expressões na comunicação contemporânea nas

QUI 17:00-20:30

A disciplina trabalha aspectos relevantes das inter-relações entre comunicação, cultura e
cidadania. São destacados os conhecimentos, experiências e sabedorias de autoras e autores
latino-americanos, em especial as pesquisas e teorias que contribuem para a transformação
sociocultural do continente. Destacam-se os conceitos de cidadania comunicacional;
diversidades, identidades e inter-relações culturais; sabedorias e epistemologias alternativas
latino-americanas; processos de construção de cidadania; educomunicação emancipadora;
culturas e sabedorias étnicas; experimentação heurística; transformação sociocultural e
movimentos sociocomunicacionais.

SEG 18:30-21:30

A disciplina aborda manifestações da midiatização na arquitetura da organização social bem
como nas configurações e funcionamento de práticas sociais. Considera também as referências
de operações midiáticas nas estratégias de produção de sentidos. Faz o mapeamento do
conceito de midiatização em diálogo com ângulos teóricos e epistemológicos das ciências sociais
e das ciências da linguagem visando avaliar o potencial de suas proposições para o trabalho
analítico da midiatização nos âmbitos de produção, circulação e de recepção de mensagens.
Além destes aspectos, são estudados cenários prospectivos sobre as interações da midiatização
com a organização social visando a identificação de questões e objetos para o avanço de
pesquisas e de estudos sobre o conceito.

QUI 09:00-12:30

A disciplina estuda a noção de acontecimento em perspectiva multidisciplinar. Acompanha sua
constituição, suas transformações no circuito da produção midiática e possibilidades de
tradução na diversidade de linguagens, formatos e processos. Analisa a cobertura de casos que
propiciem a compreensão do sistema, das práticas jornalísticas em suas singularidades e os
agenciamentos dos processos em redes digitais.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Ciências da Comunicação

Ciências da Comunicação

Ciências da Comunicação

Ciências da Comunicação

Ciências Sociais

NÍVEL

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

CAMPUS

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

CÓD.TURMA

MS13001-00328

NOME DA DISCIPLINA

PROFESSORES

Seminário Intensivo I da Linha de Pesquisa 1 Processos Midiáticos em Perspectiva:
experimentações teórico-metodológicas

Adriana da Rosa Amaral,
Alberto Efendy Maldonado
Gómez de la Torre, ANA
PAULA DA ROSA, ANTONIO
FAUSTO NETO e Gustavo
Daudt Fischer

MS13001-00323

Seminário Intensivo II da Linha de Pesquisa 3 - VII
Colóquio Internacional em Investigação Crítica

Alberto Efendy Maldonado
Gómez de la Torre e JIANI
ADRIANA BONIN

MS13001-00321

Seminário Intensivo III da Linha de Pesquisa 1 Cidades audiovisuais

Sonia Estela Montano La
Cruz e Tiago Ricciardi
Correa Lopes

Seminário Intensivo III da Linha de Pesquisa 4 Seminário Stint: Brasil - Suécia

ANA PAULA DA ROSA,
ANTONIO FAUSTO NETO,
JAIRO GETULIO FERREIRA e
PEDRO GILBERTO GOMES

MS13001-00325

MS11002-00355

Seminário de Ciência Política

Carlos Eduardo Santos
Pinho

CRÉDITOS

1

2

3

3

3

DATA INÍCIO

04/04/2022

18/05/2022

14/03/2022

14/03/2022

14/03/2022

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

02/05/2022

SEG 14:00-17:00

Os seminários configuram-se como espaço de reflexão sobre temáticas desenvolvidas nas
pesquisas de professores do PPG e podem ser oferecidos com foco na Área de Concentração ou
com especificidades das Linhas de Pesquisa.

20/05/2022

QUA 08:30-12:00(18/05/2022)
QUA 13:00-18:30(18/05/2022)
QUI 08:30-12:00(19/05/2022)
QUI 13:00-18:30(19/05/2022)
SEX 08:30-12:00(20/05/2022)
SEX 13:00-18:30(20/05/2022)

Os seminários configuram-se como espaço de reflexão sobre temáticas desenvolvidas nas
pesquisas de professores do PPG e podem ser oferecidos com foco na Área de Concentração ou
com especificidades das Linhas de Pesquisa.

SEG 19:30-22:23

Os seminários configuram-se como espaço de reflexão sobre temáticas desenvolvidas nas
pesquisas de professores do PPG e podem ser oferecidos com foco na Área de Concentração ou
com especificidades das Linhas de Pesquisa.

Em definição

Os seminários configuram-se como espaço de reflexão sobre temáticas desenvolvidas nas
pesquisas de professores do PPG e podem ser oferecidos com foco na Área de Concentração ou
com especificidades das Linhas de Pesquisa.

SEG 19:30-22:15

Compreensão das questões teórico-metodológicas fundamentais para a pesquisa em Ciência
Política a partir da análise crítica das configurações clássicas frente ao espaço contemporâneo
do político e ao contexto cultural das interações cotidianas, com foco nos dilemas emergentes,
desafios e soluções.

06/06/2022

30/05/2022

20/06/2022

Ciências Sociais

Mestrado

São Leopoldo

MS11002-00354

Seminário de Dissertação

Miriam Steffen Vieira

3

14/03/2022

20/06/2022

SEG 14:00-16:45

Estudo dos fundamentos epistemológicos, metodológicos e das questões éticas da pesquisa em
ciências sociais. Compreensão do processo de investigação e da estrutura lógica do projeto de
pesquisa do ponto de vista teórico e prático, com vistas à formulação do objeto de pesquisa e
aprimoramento do anteprojeto de dissertação dos alunos.

Ciências Sociais

Mestrado

São Leopoldo

MS11002-00353

Teorias das Ciências Sociais

Adriane Vieira Ferrarini

3

15/03/2022

28/06/2022

TER 14:00-16:45

Estudo das perspectivas teóricas de referência para as Ciências Sociais, com vistas ao
desenvolvimento de uma prática reflexiva e de condução de processos investigativos.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Computação Aplicada

Computação Aplicada

Computação Aplicada

Computação Aplicada

Computação Aplicada

Computação Aplicada

Computação Aplicada

NÍVEL

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

CAMPUS

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

CÓD.TURMA

MS16001-00218

MS16001-00217

MS16001-00216

MS16001-00219

MS16001-00220

MS16001-00223

MS16001-00224

NOME DA DISCIPLINA

Inteligência Artificial e Sistemas Inteligentes

Internet das Coisas e Aplicações Distribuídas (Inglês)

Métodos Matemáticos I

Prospecção de Dados e Extração de Conhecimentos

Técnicas de Programação

Tópicos Especiais em Computação Aplicada I Realidade Virtual, Aumentada e Mista

Tópicos Especiais em Computação Aplicada III Avaliação de Usabilidade

PROFESSORES

Patrícia Maillard e Sandro
Rigo

Rodrigo Righi e Cristiano
Costa

MAURICIO ROBERTO
VERONEZ

Rafael Kunst

Rodolfo Stoffel Antunes

Vinicius Costa de Souza

Vinícius Costa de Souza

CRÉDITOS

3

3

3

3

3

2

1

DATA INÍCIO

15/03/2022

14/03/2022

14/03/2022

17/03/2022

18/03/2022

16/03/2022

25/05/2022

DATA FIM

21/06/2022

20/06/2022

20/06/2022

14/07/2022

01/07/2022

18/05/2022

22/06/2022

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

TER - 19h30 - 22h15

Apresenta os principais conceitos de inteligência artificial: métodos de resolução de problemas,
planejamento de tarefas, métodos de representação de conhecimento e inferência automática
utilizados na construção de sistemas especialistas. Aborda também tópicos em arquitetura de
agentes inteligentes, inteligência artificial distribuída e sistemas multi-agentes.

SEG - 19h30 - 22h15

Aborda o paradigma da Internet das Coisas (ou IoT, do termo em inglês Internet of Things) e
suas aplicações. Inclui aspectos de middleware, sensores, arquitetura e protocolos empregados.
Ainda, a disciplina também aborda questões como desempenho da solução, escalabilidade e
interoperabilidade. Por fim, apresenta estudos de casos em diferentes áreas de aplicação, como
saúde, comércio eletrônico, logística, transporte e energia.

SEG 19:30-22:15

Apresenta temas matemáticos fundamentais nas áreas de simulação e modelagem, fazendo uma
revisão dos conceitos básicos de álgebra linear e cálculo diferencial e integral em múltiplas
variáveis. Estuda também equações diferenciais ordinárias e parciais, enfatizando sua
interpretação e uso em aplicações de modelagem.

QUI 19:30-22:15

Apresenta tópicos de prospecção de dados (data mining) e extração de conhecimentos em
bancos de dados (Knowledge Data Discovery), data warehouse, modelos descritivos, temporais e
baseados em transações, métodos visuais, grafos, classificação, agrupamento e análise de dados
multivariada. Aborda, também, métodos para extração de conhecimento de redes neurais e
algoritmos genéticos.

SEX 19:30-22:15

Apresenta tópicos de prospecção de dados (data mining) e extração de conhecimentos em
bancos de dados (Knowledge Data Discovery), data warehouse, modelos descritivos, temporais e
baseados em transações, métodos visuais, grafos, classificação, agrupamento e análise de dados
multivariada. Aborda, também, métodos para extração de conhecimento de redes neurais e
algoritmos genéticos.

QUA 19:30-22:15

QUA - 19h30 - 22h15

A disciplina de Tópicos Especiais em Computação Aplicada I visa a oferecer aos alunos a
oportunidade para o estudo de temas atuais e em desenvolvimento em cada Linha de Pesquisa
não cobertos em outras disciplinas do Programa, mas que estejam sendo objeto de pesquisa por
parte dos pesquisadores do programa ou de visitantes eventuais. Os temas desenvolvidos são
focados nos domínios temáticos das Linhas de Pesquisa do Programa.
O oferecimento desta disciplina poderá ser proposto pelos membros do corpo docente do curso,
sendo indicado, na ocasião, o título, ementa, bibliografia e período. A proposta deverá ser
encaminhada à Coordenação do Programa, antes do início do respectivo período letivo, para
apreciação, através de ofício ao Coordenador.
A disciplina de Tópicos Especiais em Computação Aplicada III visa a oferecer aos alunos a
oportunidade para o estudo de temas atuais e em desenvolvimento em cada Linha de Pesquisa
não cobertos em outras disciplinas do Programa, mas que estejam sendo objeto de pesquisa por
parte dos pesquisadores do programa ou de visitantes eventuais. Os temas desenvolvidos são
focados nos domínios temáticos das Linhas de Pesquisa do Programa.
O oferecimento desta disciplina poderá ser proposto pelos membros do corpo docente do curso,
sendo indicado, na ocasião, o título, ementa, bibliografia e período. A proposta deverá ser
encaminhada à Coordenação do Programa, antes do início do respectivo período letivo, para
apreciação, através de ofício ao Coordenador.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Design

Design

Design

Direito

Direito

Direito

Direito

NÍVEL

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

CAMPUS

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

CÓD.TURMA

MS16002-00179

MS16002-00180

MS16002-00178

MS14001-00009

MS14001-00010

MS14001-00006

MS14001-00003

NOME DA DISCIPLINA

Cultura de Projeto

Design Estratégico

Metaprojeto

Direito e Globalização

Direito, Tecnologia e Inovação

Educação, Transdisciplinaridade e Transformação
Social

Estado e Administração Pública

PROFESSORES

Celso Carnos Scaletsky

Karine de Mello Freire

IONE MARIA GHISLENE
BENTZ

JOSE RODRIGO RODRIGUEZ

Wilson Engelmann

Raquel Von Hohendorff

Temis Limberger

CRÉDITOS

3

3

3

3

3

3

3

DATA INÍCIO

18/03/2022

18/03/2022

17/03/2022

15/03/2022

16/03/2022

15/03/2022

15/03/2022

DATA FIM

15/07/2022

15/07/2022

14/07/2022

07/06/2022

08/06/2022

07/06/2022

07/06/2022

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

SEX 14:00-17:00

A partir do conceito de cultura como conjunto de valores, hábitos e linguagens, discute-se
cultura de projeto. Privilegiam-se os elementos presentes nas culturas de projeto que interessam
em particular à área de concentração do Design Estratégico.

SEX 19:15-22:15

Estuda as dimensões estratégicas do design e os fundamentos teóricos do design estratégico,
explorando as dimensões do processo e dos resultados de projeto. Discute a relação entre o
design, a formulação e a implantação de estratégias organizacionais, bem como o valor do
design para a inovação e sustentabilidade das organizações.

QUI 19:15-22:15

Compreensão do metaprojeto como nível de conhecimento, logo de sua função articuladora das
práticas projetuais com o método do design estratégico e as bases epistemológicas do design.
Análise dos processos metaprojetuais que permitem a crítica e a inovação das práticas
projetuais, especialmente das práticas de projeto por cenários e de elaboração estratégica em
ecossistemas criativos.

TER 14:00 -17:00

Globalização: um conceito em disputa. Globalização, história e modernidade. Aspectos da
globalização: economia, política, cultura, direito. Direito e globalização: pesquisas empíricas,
teorias recentes e impacto paradigmático.

QUA 14:00 - 17:00

Sociedade, Direito, Ciência, Tecnologia e Inovação, em busca de novos referenciais jurídicos. A
superação da dicotomia entre o Direito Público e o Direito Privado e a busca de novos
paradigmas nos diversos ramos do Direito. A superação do modelo jurídico linear, piramidal e
positivista. Novos modelos e a comunicação entre as fontes do Direito. Regulação,
regulamentação, autorregulação e o papel da regulação em rede. A ISO e outros organismos
internacionais de normalização. A convergência tecnológica e a caracterização da inovação.
Inovação no e do Direito. O sistema brasileiro de ciência, tecnologia e inovação. As novas
tecnologias e o direito à informação versus o dever de informar. Responsabilidade social das
organizações pelo desenvolvimento tecnológico.

TER 18:30 - 21:30

As questões epistemológicas e suas implicações no Ensino Jurídico contemporâneo. Estudo da
historicidade da ciência através dos tempos. Paradigmas educacionais, sociais e jurídicos. A
modernidade reflexiva. A ciência para uma vida sustentável. A complexidade e a mediação
pedagógica. O jurídico e social sob o ponto de vista (trans)disciplinar e autopoiético.

TER 14:00 -17:00

Teoria da Administração Pública e Modernidade. Pressupostos Filosóficos e Históricos do Direito
Administrativo. Controle da Administração Pública. Direitos coletivos e difusos e a construção de
espaços de cidadania. Estado, Administração e Globalização. Importância do constitucionalismo
para a atividade administrativa: o papel da jurisdição constitucional.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Direito

Direito

Direito

Direito

Direito

Direito

NÍVEL

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

CAMPUS

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

CÓD.TURMA

MS14001-00007

MS14001-00004

MS14001-00008

MS14001-00001

MS14001-00019

MS14001-00020

NOME DA DISCIPLINA

Garantias Jurídicas de Igualdade e Não
Discriminação

Processo, Jurisdição e Democracia

Sistemas Jurídicos Contemporâneos

Sistemas Penais e Controle Social

Tópicos Especiais I - Direitos Sociais e
Contemporaneidade

Tópicos Especiais III - Justiça socioambiental,
desenvolvimento sustentável e mudanças
climáticas

PROFESSORES

Roger Raupp Rios

Darci Guimaraes Ribeiro

Andre Luiz Olivier da Silva

Miguel Tedesco Wedy

Anderson Vichinkeski
Teixeira e Giancarlo
Montagner Copelli

Gabriel de Jesus Tedesco
Wedy

CRÉDITOS

3

3

3

3

1

3

DATA INÍCIO

18/03/2022

14/03/2022

14/03/2022

17/03/2022

24/03/2022

16/03/2022

DATA FIM

17/06/2022

06/06/2022

06/06/2022

30/06/2022

26/05/2022

08/06/2022

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

SEX 08:30 - 11:30

A disciplina trata das perspectivas jurídicas da igualdade, atentando para suas manifestações e
desdobramentos nos direitos humanos e no direito da antidiscriminação, diante das tensões e
reivindicações presentes nas democracias contemporâneas no contexto da globalização.
Propõe-se a examinar o estado da arte nestes domínios, objetivando a reflexão e a proposição
das respostas jurídicas pertinentes, mediante a análise e o aperfeiçoamento dos respectivos
conteúdos e institutos jurídicos.

SEG 14:00 - 17:00

A influência das teorias do Ordenamento Jurídico nos diversos institutos processuais. Direito e
Processo: passado, presente e futuro. O processo entre o público e o privado. Estado Liberal,
Social e Democrático de Direito: o novo papel a ser desempenhado pelo processo. O
constitucionalismo e o processo em suas relações principiológicas. A jurisdição constitucional e a
superação da dicotomia jurisdição ordinária e jurisdição constitucional.

SEG 14:00 - 17:00

A noção de sistema. História do Direito. Formação dos grandes sistemas de Direito.
Modernidade e sistemas jurídicos. Fundamentos epistemológicos do Direito: as grandes
transformações paradigmáticas. Sistema de Direito Positivo.

QUI 18:30 - 21:30

A crise dos atuais modelos de controle social. Os pensamentos contemporâneos sobre direito
penal, processo penal, criminologia e política criminal. A teoria geral do garantismo,
funcionalismo e análise econômica. O sistema penal e os direitos e garantias fundamentais. A
Constituição e o Sistema Penal e Processual Penal brasileiro. As condições operacionais de
construção de novo modelo integrado nas ciências penais.

SEG 14:00 - 17:00

Estado Social no Brasil: surgimento dos Direitos Sociais. A constitucionalização dos Direitos
Sociais: das primeiras propostas até a Constituição de 1988. Entraves à concretização dos
Direitos Sociais: os déficits de republicanismo no Brasil e a crítica contemporânea; limites cíclicos
do Estado e crises inéditas de contornos permanentes. Direitos Sociais e Judiciário: análise das
capacidades institucionais do Judiciário.

QUA 08:30 - 11:30

Justiça Socioambiental, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. A
perspectiva holística da justiça ambiental na era do antropoceno. Laudato Sì, Fratelli Tutti e a
justiça socioambiental. A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O Acordo de Paris
em uma visão multidisciplinar. Justiça Socioambiental e as energias renováveis: eólica, solar,
marítima, solar e eólica. Mudanças climáticas e conflitos sociais,econômicos, políticos e jurídicos
(litígios). A ecologização do desenvolvimento
sustentável e o debate constitucional. Desenvolvimento sustentável, mercado de carbonoe
tributação das emissöes. Desenvolvimento sustentável e biodiversidade. Economia verde, boa
governança e gestão ambiental sustentável.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Direito

Direito da Empresa e dos
Negócios

Direito da Empresa e dos
Negócios

Direito da Empresa e dos
Negócios

Direito da Empresa e dos
Negócios

Direito da Empresa e dos
Negócios

Direito da Empresa e dos
Negócios

NÍVEL

Mestrado

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

CAMPUS

São Leopoldo

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

CÓD.TURMA

MS14001-00002

MP14001-00180

MP14001-00200

MP14001-00283

MP14001-00291

MP14001-00175

MP14001-00186

NOME DA DISCIPLINA

Tributação e Políticas Públicas

Aspectos empresariais do e-social

Desenvolvimento Econômico e Mercado de
Trabalho

Desenvolvimento, Direito e Sustentabilidade

Direito Internacional do Comércio

Direito Sindical em Perspectiva

Direito Tributário e Tributação

PROFESSORES

Marciano Buffon

Cristiano Colombo

Manoel Gustavo Neubarth
Trindade

DELTON WINTER DE
CARVALHO

Marcelo De Nardi

Mauricio de Carvalho Goes

Ederson Garin Porto

CRÉDITOS

3

1

1

1

2

1

2

DATA INÍCIO

14/03/2022

22/04/2022

23/04/2022

07/04/2022

08/04/2022

29/04/2022

22/04/2022

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

04/07/2022

SEG 18:30 - 21:30

A disciplina visa discutir o papel da tributação no Estado Democrático de Direito, tendo em vista
sua intrínseca relação com os direitos fundamentais que, se de um lado, limitam o poder de
tributar do Estado, por outro, encontram na tributação um instrumento indireto de
concretização, tanto pela via do financiamento de políticas públicas, como pela indução de
comportamentos tendencialmente aptos à concretização das promessas constitucionais
(extrafiscalidade), dentro do contexto brasileiro e latino americano, marcantemente
caracterizado pela desigualdade social e econômica, historicamente sedimentada.

01/07/2022

SEX 18:30-21:30(22/04/2022)
SEX 18:30-21:30(20/05/2022)
SEX 18:30-21:30(27/05/2022)
SEX 18:30-21:30(10/06/2022)
SEX 15:00-18:00(01/07/2022)

O sistema do E-Social, seus aspectos teóricos e legais: objetivos e conceitos do E-Social. As regras
gerais para sua implantação. Fluxo de Informações. Verbas Trabalhistas e E-Social.
Operacionalização do sistema do E-Social. O acesso ao sistema do E-Social e lançamento de
informações. O dever empresarial com o sistema.

SAB 09:00-12:00(23/04/2022)
SAB 09:00-12:00(21/05/2022)
SEX 15:00-18:00(27/05/2022)
SAB 09:00-12:00(28/05/2022)
SAB 09:00-12:00(11/06/2022)

Introdução e análise da abordagem de Análise Econômica do Direito, com ênfase no estudo da
Microeconomia e Macroeconomia aplicadas ao estudo do fenômeno jurídico. Exame das
principais vertentes de Análise Econômica do Direito que possuem proximidade com o Direito e,
especialmente, com o Direito do Trabalho, tais como Análise Econômica do Direito Empresarial,
Análise Econômica do Direito Contratual e Análise Econômica do Direito da Regulação e
Concorrencial. Estudo da economia organizacional sob a ótica dos custos de transação e da
teoria da agência. Construção dos conhecimentos sobre economia da cooperação. Aplicação da
teoria dos jogos nas relações empresariais com vistas a formar no aluno uma visão sobre a nova
economia institucional e os custos do descumprimento contratual nas relações de trabalho.

19/05/2022

QUI 18:30-21:30

Aspectos estruturantes da matriz de desenvolvimento socioeconômico na Constituição
brasileira. Estado Democrático Ambiental. Elementos constituintes do Estado Democrático
Ambiental: Juridicidade e ‘status’ de direito fundamental. Dimensões do direito fundamental ao
meio ambiente. Dimensões conceituais da Sustentabilidade. Sustentabilidade e equidade
intergeracional. Instrumentos jurídico- econômicos de proteção ambiental. Economia Verde.
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Serviços ecossistêmicos. A ordem econômica e a tutela
ambiental na Constituição.

28/05/2022

SEX 18:30-21:30(08/04/2022)
SAB 09:00-12:00(09/04/2022)
SEX 18:30-21:30(29/04/2022)
SAB 09:00-12:00(30/04/2022)
SEX 18:30-21:30(06/05/2022)
SAB 09:00-12:00(07/05/2022)
SEX 18:30-21:30(13/05/2022)
SAB 09:00-12:00(14/05/2022)
SAB 09:00-12:00(21/05/2022)
SAB 09:00-12:00(28/05/2022)

Fundamentos teóricos e práticos do Direito dos Negócios Internacionais. O sistema econômico
internacional: os atores; o comércio mundial; evolução; os mercados; o sistema monetário e
financeiro. Fundamentos da política comercial no Brasil e no mundo; bases jurídicas e políticas
do sistema multilateral de comércio. A nova Lex Mercatoria; transações de exportação e
importação; agentes e sujeitos no comércio internacional; aspectos gerais dos negócios
internacionais.

SEX 18:30-21:30(29/04/2022)
SAB 09:00-12:00(30/04/2022)
SEX 18:30-21:30(06/05/2022)
SAB 09:00-12:00(07/05/2022)
SEX 18:30-21:30(13/05/2022)

A razão histórica da construção autônoma de normas no Direito do Trabalho: “negociação”
coletiva. Mau uso da palavra. Gênese do Direito do trabalho. A função da norma coletiva no
âmbito da regulação jurídica da relação social de trabalho. Poder Normativo da Justiça do
Trabalho. Os dissídios coletivos e a atuação dos Tribunais. Alterações introduzidas pela Reforma
Trabalhista e que afetam a atuação sindical. A história da regulação jurídica do conceito de
categoria profissional. Representação de empregados no âmbito da empresa. Greve. Conceito
de “trabalhador coletivo”. As greves na história das relações de trabalho no Brasil. A resposta
estatal ao movimento coletivo dos trabalhadores. O atrelamento do Sindicato ao Estado:
assistencialismo e controle.

11/06/2022

13/05/2022

22/07/2022

SEX 18:30-21:30(22/04/2022)
SEX 15:00-18:00(06/05/2022)
SEX 15:00-18:00(20/05/2022)
SEX 15:00-18:00(01/07/2022)
SAB 09:00-12:00(02/07/2022)
SEX 18:30-21:30(08/07/2022)
SAB 09:00-12:00(09/07/2022)
SEX 18:30-21:30(15/07/2022)
SAB 09:00-12:00(16/07/2022)
SEX 18:30-21:30(22/07/2022)

Análise da estrutura do sistema tributário brasileiro, no que se refere aos princípios que
delineiam a tributação, os principais diplomas infraconstitucionais e os tributos propriamente
ditos que impactam a atividade privada. Aspectos importantes que afetam a tomada de decisão
do contribuinte, como carga tributária, custos de transação e de conformidade com a legislação
tributária e planejamento tributário. Os impactos e consequências das normas de tributação
internacional e de tributação sobre o comércio exterior na atividade privada. A economia
encaminha-se para uma globalização cada vez maior, e as normas tributárias que afetam
importação e exportação de bens e serviços, assim como a renda internacional de empresas, no
que se referem as suas controladas e coligadas em diversas jurisdições, passam a ter
importância crucial na tomada de decisão das empresas brasileiras. Tributos sobre
importação e exportação, tratados internacionais e preços de transferência, dentre outros.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

NÍVEL

CAMPUS

CÓD.TURMA

Direito da Empresa e dos
Negócios

Mestrado
Profissional

Porto Alegre

MP14001-00181

Direito da Empresa e dos
Negócios

Mestrado
Profissional

Porto Alegre

MP14001-00177

Direito da Empresa e dos
Negócios

Direito da Empresa e dos
Negócios

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Direito da Empresa e dos
Negócios

Mestrado
Profissional

Direito da Empresa e dos
Negócios

Mestrado
Profissional

Direito da Empresa e dos
Negócios

Mestrado
Profissional

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

MP14001-00188

MP14001-00184

NOME DA DISCIPLINA

ANDRE RAFAEL
Direitos da Propriedade Intelectual e Transferência
WEYERMULLER e Cristiano
de Tecnologia
Colombo

Direitos Humanos e Empresas

Estratégias para a Internacionalização das Empresas

Gerenciamento de Risco Empresarial

MP14001-00219

Gestão da Inovação

MP14001-00224

Gestão Jurídica e de Contencioso para o Advogado
Internacional

MP14001-00218

PROFESSORES

Governança Corporativa

Wilson Engelmann

NADIA BARBACOVI
MENEZES

ANDRE RAFAEL
WEYERMULLER

Sílvio Bitencourt da Silva

Ederson Garin Porto

Clea Beatriz Macagnan

CRÉDITOS

DATA INÍCIO

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

3

09/04/2022

15/07/2022

SAB 09:00-12:00(09/04/2022)
SAB 09:00-12:00(30/04/2022)
SAB 09:00-12:00(07/05/2022)
SEX 18:30-21:30(13/05/2022)
SAB 09:00-12:00(21/05/2022)
SEX 18:30-21:30(03/06/2022)
SAB 09:00-12:00(04/06/2022)
SEX 18:30-21:30(10/06/2022)
SAB 09:00-12:00(11/06/2022)
SAB 09:00-12:00(18/06/2022)
SEX 18:30-21:30(24/06/2022)
SAB 09:00-12:00(25/06/2022)

2

08/04/2022

24/06/2022

SEX 15:00-18:00

Fenômeno da Globalização. Empresas no Contexto Internacional. Proteção aos Direitos
Humanos nas Empresas. Empresas Transnacionais. A OIT e ONU na defesa dos Direitos Humanos
dos Trabalhadores. Neoescravidão. Princípios Orientadores das Empresas e Direitos Humanos.

12/08/2022

SAB 09:00-12:00(04/06/2022)
SAB 09:00-12:00(11/06/2022)
SEX 15:00-18:00(15/07/2022)
SEX 15:00-18:00(22/07/2022)
SEX 15:00-18:00(29/07/2022)
SEX 18:30-21:30(29/07/2022)
SEX 15:00-18:00(05/08/2022)
SEX 18:30-21:30(05/08/2022)
SEX 15:00-18:00(12/08/2022)
SEX 18:30-21:30(12/08/2022)

Internacionalização de empresas, considerando as diferentes correntes teóricas e suas
implicações para o contexto brasileiro. Ambiente internacional de negócios, analisando
criticamente as variáveis externas à empresa que interferem nas decisões de
internacionalização. Estratégias de entrada em mercados externos, possibilidades de inserção
competitiva de produtos, serviços e organizações no exterior, instrumentalizando gestores para
o desenvolvimento de planos de internacionalização sustentáveis.

06/08/2022

SAB 09:00-12:00(16/07/2022)
SEX 18:30-21:30(22/07/2022)
SAB 09:00-12:00(30/07/2022)
SEX 15:00-18:00(05/08/2022)
SAB 09:00-12:00(06/08/2022)

Sociedade e Risco. Sistemas sociais e gerenciamento de risco. Análise, avaliação e gestão dos
riscos. Risco ambiental. Governança dos Riscos. Regulação de Riscos (risk-based regulation). O
papel dos tribunais na Regulação dos riscos. Sistema Constitucional para gerenciamento dos
riscos ambientais. Modelos para gerenciamento de riscos. Instrumentos para gerenciamento de
riscos. Princípios orientadores para a gestão jurídica de riscos ambientais. Elementos para a
gestão jurisdicional do risco: probabilidade e magnitude. Riscos catastróficos. Direito e
desastres.

08/07/2022

SEX 18:30-21:30(22/04/2022)
SAB 09:00-12:00(23/04/2022)
SEX 15:00-18:00(06/05/2022)
SEX 15:00-18:00(13/05/2022)
SEX 15:00-18:00(20/05/2022)
SEX 15:00-18:00(27/05/2022)
SEX 15:00-18:00(03/06/2022)
SEX 15:00-18:00(17/06/2022)
SEX 15:00-18:00(24/06/2022)
SEX 15:00-18:00(08/07/2022)

Processos de estratégia de inovação nas organizações. Os processos de inovação nas
organizações e seu impacto na cultura das empresas. Conceitos e tipologias de inovação. Gestão
da inovação e características das organizações inovadoras. Inovação sustentável, aberta e
colaborativa. Sistemas regional e nacional de inovação. Dinâmica das redes de inovação. Estudos
de caso sobre inovação.

SAB 09:00-12:00

A formação multidisciplinar e internacional do ponto de vista administrativo, legal e estratégico
necessário para o advogado exercer a liderança na gestão jurídica e de contencioso no âmbito
de empresas e escritórios com atuação no mercado internacional.

SEX 18:30-21:30

Conceitos fundamentais de governança corporativa; Separação entre propriedade e controle,
Função-objetivo das empresas e teoria de agência; Mecanismos internos e externos de
governança; Panorama da governança corporativa no Brasil; Governança corporativa no mundo;
Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal; Códigos de Boas Práticas de
Governança; Principais pesquisas sobre governança corporativa; Aspectos metodológicos das
pesquisas sobre governança corporativa.

2

1

2

1

1

04/06/2022

16/07/2022

22/04/2022

23/04/2022

20/05/2022

30/07/2022

17/06/2022

Estudo da proteção jurídica às criações intelectuais. Análise da importância cultural, social e
econômica do sistema de proteção à propriedade intelectual através dos seus dois grandes
ramos: direito autoral e propriedade industrial. Direito do autor e direitos conexos. Marcas e
Patentes: modalidades, registro, duração, licenças e violações. Transferência de Tecnologia.
Concorrência desleal. Abuso do poder econômico. Formas de proteção de tecnologias não
sujeitas a patentes: know how e trade secret, conhecimentos tradicionais, topografia de
circuitos integrados e cultivares. Examinar a transferência de tecnologia como modalidade
contratual de exercício da atividade empresarial, possibilitando a disseminação da informação
tecnológica e do conhecimento entre empresas no ambiente jurídico interno e externo e
capacitando o acadêmico a compreender e operacionalizar tal mecanismo.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Direito da Empresa e dos
Negócios

Direito da Empresa e dos
Negócios

Direito da Empresa e dos
Negócios

Direito da Empresa e dos
Negócios

Direito da Empresa e dos
Negócios

NÍVEL

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

CAMPUS

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Direito da Empresa e dos
Negócios

Mestrado
Profissional

Porto Alegre

Economia

Mestrado

Porto Alegre

CÓD.TURMA

MP14001-00220

MP14001-00185

MP14001-00178

MP14001-00179

MP14001-00230

NOME DA DISCIPLINA

Inovação e Marcos Regulatórios Fiscais

Mercado Financeiro e de Capitais e Economia
Internacional

Normas Gerais e Regimes Próprios de Previdência

Previdência Social e Empresas

Sistemas Jurídicos Internacionais

PROFESSORES

Marciano Buffon e Sílvio
Bitencourt da Silva

Joao Zani

Daniel Machado da Rocha

Mauricio de Carvalho Goes

Luciane Klein Vieira

CRÉDITOS

2

2

1

1

1

DATA INÍCIO

29/04/2022

08/04/2022

08/04/2022

17/06/2022

03/05/2022

DATA FIM

23/07/2022

01/07/2022

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO
SEX 15:00-18:00(29/04/2022)
SEX 18:30-21:30(06/05/2022)
SAB 09:00-12:00(14/05/2022)
SAB 09:00-12:00(28/05/2022)
SEX 15:00-18:00(10/06/2022)
SEX 15:00-18:00(01/07/2022)
SAB 09:00-12:00(02/07/2022)
SEX 15:00-18:00(15/07/2022)
SEX 15:00-18:00(22/07/2022)
SAB 09:00-12:00(23/07/2022)
SEX 15:00-18:00(08/04/2022)
SEX 15:00-18:00(22/04/2022)
SEX 15:00-18:00(29/04/2022)
SEX 15:00-18:00(13/05/2022)
SEX 15:00-18:00(27/05/2022)
SEX 15:00-18:00(03/06/2022)
SEX 15:00-18:00(10/06/2022)
SEX 15:00-18:00(17/06/2022)
SEX 15:00-18:00(24/06/2022)
SEX 18:30-21:30(01/07/2022)

EMENTA DA DISCIPLINA

Inovação: elementos definidores e espécies. A Revolução Tecnológica e a Inovação na Sociedade
do Conhecimento. Gestão da Inovação e a globalização econômica. A inovação como
instrumento de sustentabilidade e competitividade. O Estado como indutor do desenvolvimento.
Extrafiscalidade: contornos conceituais. Benefícios Fiscais. Extrafiscalidade e Inovação: políticas
fiscais de incentivo. Lei de Inovação. Lei do Bem. PADIS. Legislação gaúcha de inovação.

Análise dos aspectos jurídicos relativos ao mercado financeiro e de capitais, propiciando um
maior conhecimento sobre o ambiente no qual se situa a empresa em suas relações internas e
externas, com vistas a desenvolver as competências necessárias para saber atuar nos âmbitos
consultivo e contencioso da advocacia empresarial e atividades afins. Teorias do Comércio
Internacional: das vantagens absolutas de Adam Smith à nova Teoria do Comércio
Internacional. Teoria e Prática da Política Comercial. O Multilateralismo e a Estrutura de
Comércio administrada pela Organização Mundial de Comércio (OMC). Blocos Econômicos:
teoria, mensuração e evidência. Balanço de Pagamentos e Câmbio. O Setor Externo da Economia
Brasileira.

04/06/2022

SEX 18:30-21:30(08/04/2022)
SAB 09:00-12:00(09/04/2022)
SAB 09:00-12:00(14/05/2022)
SEX 18:30-21:30(03/06/2022)
SAB 09:00-12:00(04/06/2022)

Os Regimes Próprios de Previdência no Brasil. As reformas da previdência no Brasil. Principais
Impactos da EC 103/2019. O Papel das normas gerais. A proteção previdenciária ofertada aos
servidores públicos. Custeio da Seguridade Social. O mito ou a realidade do déficit
previdenciário.

01/07/2022

SEX 18:30-21:30(17/06/2022)
SAB 09:00-12:00(18/06/2022)
SEX 18:30-21:30(24/06/2022)
SAB 09:00-12:00(25/06/2022)
SEX 18:30-21:30(01/07/2022)

Conceitos Constitucionais e Legislativos acerca do Financiamento Previdenciário. Programas
obrigatórios no ambiente de trabalho. Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP). Fator
Acidentário de Prevenção (FAP). Ações Regressivas propostas pelo INSS em face das empresas.
Desoneração Judicial da folha de salários. Efeitos dos Benefícios Previdenciários no Contrato de
Trabalho. Crimes Previdenciários.

TER 15:00-18:00

Análise dos principais Sistemas Jurídicos Contemporâneos, a partir das duas vertentes históricas:
a Civil Law e a Common Law. Será dada ênfase no estudo do Sistema Jurídico Americano, com
ênfase na constituição da processualidade do litígio e a importância da formatação do
precedente. A influência dos tribunais ingleses. Peculiaridades do Direito Asiático, com ênfase
no Direito Coreano.

Introdução aos dados pessoais. Internet, Ciberespaço e Dados Pessoais. Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais brasileira (Lei 13.709 de 2018) como Novo Marco Regulatório. Limites Positivos e
Negativos de aplicação. Glossário legal. Jurisdição e Enforcement. Principiologia. Análise
comparativa ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Estudos de casos
acerca dos impactos no mundo empresarial sob o enfoque principiológico e de jurisdição em
matéria de dados pessoais de brasileiros e com tratamento de dados no Brasil.

31/05/2022

MP14001-00259

Tópicos Especiais II - Responsabilidade Civil e Novas
Tecnologias

Cristiano Colombo,
Fabiano Koff Coulon e
Wilson Engelmann

2

12/04/2022

14/06/2022

TER 09:00-12:00

MS15005-00255

Econometria de Dados em Painel

Magnus dos Reis
Guilherme Stein

3

08/04/2022

15/07/2022

SEX
17h30 - 20h30

Modelos de Dados em Painel, aplicações e tópicos especiais em microeconometria.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Economia

Economia

NÍVEL

Mestrado

Mestrado

CAMPUS

Porto Alegre

Porto Alegre

CÓD.TURMA

MS15005-00253

MS15005-00247

NOME DA DISCIPLINA

Econometria de Séries Temporais

PROFESSORES

Magnus dos Reis

CRÉDITOS

3

3

DATA INÍCIO

08/04/2022

08/04/2022

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

SEX
09h00 - 12h00

O curso de Econometria de Séries Temporais é centrado em modelos de séries de tempo,
abordando aspectos teóricos, métodos de estimação e de previsão. O objetivo é apresentar
modelos de séries de tempo univariados e multivariados em uma abordagem clássica,
possibilitando, assim, a realização de trabalhos empíricos em econometria. Espera-se dos alunos
um conhecimento de econometria básica, que não será revisada.

15/07/2022

SEX
14h00 - 17h00

Progresso técnico: conceito, natureza e importância. Tecnologia e o processo de mudança
estrutural. Difusão, aprendizagem tecnológica e capacidade de inovação da firma. Catching-up
tecnológico e dinâmica e impactos do progresso tecnológico. Sistema
Nacional de Inovação. Política de Ciência e Tecnologia.

Teoria da determinação da renda e do emprego no curto prazo. Abordagens neoclássica e
keynesiana. Renda, produto, moeda e juros. Modelos IS-LM e IS-LM-BP. Aplicações às
políticas monetária e fiscal.

15/07/2022

Economia da Tecnologia

Janaina Ruffoni Trez

3

08/04/2022

15/07/2022

SEX
14h00 - 17h00

Economia

Mestrado

Porto Alegre

MS15005-00252

Macroeconomia I

MARCOS TADEU CAPUTI
LELIS

Economia

Mestrado

Porto Alegre

MS15005-00249

Métodos Quantitativos I

Guilherme Stein

3

09/04/2022

16/072022

SÁB 09h00 - 12h00

Conceituação e aplicação de álgebra matricial e cálculo diferencial na modelagem e
resolução de situações-problema em economia.

Economia

Mestrado

Porto Alegre

MS15005-00254

Microeconomia I

Tiago Wickstrom Alves

3

08/04/2022

15/07/2022

SEX
17:30 - 20:30

Teoria do consumidor: escolha sob incerteza, economia de trocas e equilíbrio geral.
Teoria da firma e estruturas de mercado: produção e custos.

Tópicos Avançados em Economia Internacional

Angelica Massuquetti
Andre Filipe Zago de
Azevedo

Economia

Economia

Mestrado

Mestrado

Porto Alegre

Porto Alegre

MS15005-00250

MS15005-00136

Tópicos Avançados em Organização Industrial

Gisele Spricigo

3

3

09/04/2022

09/04/2022

16/072022

16/072022

SÁB 09h00 - 12h00

Globalização comercial e financeira. Localização e inserção internacional de empresas.
Comércio internacional, política comercial, crescimento, distribuição de renda e pobreza. Blocos
econômicos. Nova Geografia Econômica. Setor externo da economia brasileira.

SÁB 09h00 - 12h00

Introdução à Organização Industrial Empírica. Estimação de função de produção.
Estimação de demanda. Modelos estáticos de competição. Modelos de entrada no
mercado. Inovação, funções de produção e medidas dos efeitos de produtividade em
Pesquisa e Desenvolvimento.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Economia

NÍVEL

Mestrado

CAMPUS

Porto Alegre

CÓD.TURMA

NOME DA DISCIPLINA

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

Apresenta tópicos de prospecção de dados (data mining) e extração de conhecimentos em
bancos de dados (Knowledge Data Discovery), data warehouse, modelos descritivos, temporais e
baseados em transações, métodos visuais, grafos, classificação, agrupamento e análise de dados
multivariada. Aborda, também, métodos para extração de conhecimento de redes neurais e
algoritmos genéticos.

Rafael Kunst

3

17/03/2022

14/07/2022

QUI - 19h30 - 22h15

Maria Julieta Abba

1

06/04/2022

04/05/2022

QUA 09:00 - 12:00

Estudo de determinado autor ou temática de acordo com as demandas originadas nos projetos
de pesquisa no Programa ou de questões emergentes no campo da educação.

Betina Schuler

2

06/04/2022

29/06/2022

QUA 10:00 - 12:00

Estudo de determinado autor ou temática de acordo com as demandas originadas nos projetos
de pesquisa no Programa ou de questões emergentes no campo da educação.

TER 17:30 - 19:00

Examina temas atuais e ou de complexidade conceitual, relacionados ao processo de
formação e às diferentes áreas do conhecimento que dão suporte às pesquisas em
Educação. A caracterização será complementada a cada semestre de acordo com o(s)
objeto(s) de estudo. Poderá ser ministrado por docentes do quadro do PPGEdu da Unisinos
e/ou docentes nacionais e internacionais convidados.

Mestrado

São Leopoldo

MS11004-00749

Educação

Mestrado

São Leopoldo

MS11004-00750

Leitura Dirigida II: A coragem da verdade: o governo
de si e dos outros II

São Leopoldo

DATA INÍCIO

Tópicos Especiais em Economia III - Prospecção de
Dados e Extração do Conhecimento

Educação

Mestrado

CRÉDITOS

MS15005-00282

Leitura Dirigida I: Educación y producción de
conocimiento: los desafíos de la justicia cognitiva
global

Educação

PROFESSORES

MS11004-00744

Seminário Temático I - Ecologia, Filosofia e
Educação

Rodrigo Manoel Dias da
Silva

1

05/04/2022

17/05/2022

Educação

Mestrado

São Leopoldo

MS11004-00746

Seminário Temático II - Educação e transformação
digital

Eliane Schlemer

2

05/04/2022

14/06/2022

TER 14:00 - 17:00

Examina temas atuais e ou de complexidade conceitual, relacionados ao processo de formação e
às diferentes áreas do conhecimento que dão suporte às pesquisas em Educação. A
caracterização será complementada a cada semestre de acordo com o(s) objeto(s) de estudo.
Poderá ser ministrado por docentes do quadro do PPGEdu da Unisinos e/ou docentes nacionais
e internacionais convidados.

Enfermagem

Mestrado
Profissional

Porto Alegre

MP12001-00221

Complexidade do Cuidado em Saúde

Rosalia Figueiro Borges e
Sandra Maria Cezar Leal

2

17/03/2022

02/06/2022

QUI 09:00-12:00

Aborda saúde da população negra, de refugiados e de pessoas em situação de rua. Violência de
Gênero e LGBT fobia. Violência doméstica e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Enfermagem

Mestrado
Profissional

QUI 18:00-21:00

O processo de busca e levantamento bibliográfico e on-line de informações especializadas sobre
determinado assunto. Levantamento bibliográfico e seleção de textos de qualidade científica.
Conhecimento e escrita do padrão internacional IMRD. Estruturação do manuscrito para
avaliação. Preparação do texto para publicação de artigo científico.

Porto Alegre

MP12001-00220

Estruturação de Artigos Científicos

Joel Rolim Mancia

1

09/06/2022

14/07/2022

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Enfermagem

NÍVEL

Mestrado
Profissional

Enfermagem

Mestrado
Profissional

Enfermagem

Mestrado
Profissional

Enfermagem

Mestrado
Profissional

Enfermagem

Mestrado
Profissional

Enfermagem

Mestrado
Profissional

Enfermagem

Mestrado
Profissional

CAMPUS

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

CÓD.TURMA

MP12001-00219

MP12001-00218

MP12001-00243

MP12001-00242

MP12001-00223

MP12001-00246

MP12001-00230

NOME DA DISCIPLINA

Prática Baseada em Evidências em Saúde

PROFESSORES

Patricia Treviso e Priscila
Schmidt Lora

CRÉDITOS

2

DATA INÍCIO

18/03/2022

DATA FIM

03/06/2022

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

SEX 09:00-12:00

Introdução aos conceitos da Prática Baseada em Evidência para Saúde, com ênfase nos seus três
pilares: melhores evidências disponíveis ao cenário de prática, expertise dos profissionais e
preferências dos usuários. Aplicação dos conceitos frente a diferentes necessidades dos serviços
de saúde.

QUI 14:00-17:00

Aborda a proposição de intervenções no contexto de prática profissional identificando as
situações-problemas que sejam cabíveis de transformar/inovar as práticas de saúde e
enfermagem. Apresentar abordagens e diretrizes metodológicas para criação e validação de
produtos para área da saúde e da enfermagem. Abordar as diferentes formas de avaliar o
impacto dos produtos técnicos/tecnológicos nos diversos cenários de prática de
saúde/educação em enfermagem.

QUI 14:00-17:00

Aborda questões de ética em pesquisa. Técnicas e normas relacionados a comunicação
científica. Orientação de busca em bases de dados. Estrutura do Projeto de Pesquisa. Formas de
apresentação de resultados oriundos de pesquisa (oral, resumos).

Projeto Aplicado para Intervenções em Saúde e em
Enfermagem

Priscila Schmidt Lora e
Rafaela Schaefer

Redação Científica

Patricia Treviso e Sandra
Maria Cezar Leal

Sistemas de Informação em Saúde

Rosane Mortari Ciconet e
Vania Celina Dezoti
Micheletti

2

17/03/2022

02/06/2022

QUI 18:00-21:00

Aborda sistemas de informação em saúde como instrumentos para conhecer e analisar as
situações de saúde de determinadas populações, para fins de planejamento, gestão,
organização, monitoramento e avaliação nos diferentes níveis de atenção à saúde.

Sistemas, Políticas e Redes de Atenção à Saúde

Rosane Mortari Ciconet e
Vania Celina Dezoti
Micheletti

2

18/03/2022

03/06/2022

SEX 09:00-12:00

Processo histórico de construção do sistema de saúde no Brasil. Modelo de atenção à saúde,
políticas estruturantes, marcos legais e programáticos. Redes de atenção à saúde no Brasil.

SEX 09:00-12:00

Aborda demandas levantadas junto a um grupo de alunos ou por oportunidades de intercâmbio
de professores e projetos, relacionadas com abordagem qualitativa em pesquisa. Cada oferta
terá ementa e conteúdo programático específico, de acordo com o projeto de pesquisa em
andamento, bem como com as necessidades do grupo de discentes.

QUI 09:00-12:00

Aborda demandas levantadas junto a um grupo de alunos ou por oportunidades de intercâmbio
de professores e projetos, relacionadas com abordagem quantitativa em pesquisa. Cada oferta
terá ementa e conteúdo programático específico, de acordo com o projeto de pesquisa em
andamento, bem como com as necessidades do grupo de discentes.

Tópicos Especiais em Pesquisa Qualitativa

Sandra Maria Cezar Leal

Tópicos Especiais em Pesquisa Quantitativa

Andreia Martins Specht e
Marcos Pascoal Pattussi

2

1

1

1

05/05/2022

17/03/2022

10/06/2022

09/06/2022

14/07/2022

28/04/2022

15/07/2022

14/07/2022

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Civil

Engenharia Civil

Engenharia Civil

Engenharia Civil

Engenharia Civil

NÍVEL

Mestrado
Profissional

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

CAMPUS

Porto Alegre

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

CÓD.TURMA

MP12001-00247

MS16003-00223

MS16003-00218

MS16003-00221

MS16003-00216

MS16003-00219

MS16003-00217

NOME DA DISCIPLINA

PROFESSORES

Tópicos Especiais no Cuidado em Saúde e
Enfermagem - Práticas Integrativas

Rosalia Figueiro Borges

Avaliação Ambiental de Resíduos e Materiais

Regina Celia Espinosa
Modolo

Compostagem e Aterro Sanitário

Materiais cimentícios suplementares

Métodos de caracterização química e estrutural de
materiais para a construção civil

Propriedades dos Materiais Aplicados à Construção
Civil

Sustentabilidade ambiental

Luciana Paulo Gomes

Marlova Piva Kulakowski

FELICIANE ANDRADE
BREHM

Claudio de Souza
Kazmierczak

Marcelo Oliveira Caetano

CRÉDITOS

1

3

3

3

3

3

3

DATA INÍCIO

10/06/2022

28/04/2022

20/05/2022

10/06/2022

10/06/2022

19/05/2022

08/04/2022

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

15/07/2022

SEX 14:00-17:00

Abordar o conhecimento da Saúde Integrativa no sistema de saúde Nacional e Internacional.
Apresentar as práticas complementares em saúde como um novo paradigma de saúde e suas
terminologias. Descrever o contexto das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na
abordagem vitalista do cuidado à saúde. Apresenta a legislação reguladora das práticas
integrativas no Sistema de Saúde. Abordar os mapas de evidências e aplicabilidade clínica das
Práticas Integrativas e Complementares em saúde.

23/06/2022

QUI 13:30-16:30(28/04/2022 a 09/06/2022)
SEG 14:00-17:00(02/05/2022 a 30/05/2022)
QUI 13:30-16:30(23/06/2022)

Proporcionar ao aluno o conhecimento dos protocolos nacionais e internacionais de avaliação
ambiental e ecotoxicológico de resíduos e materiais.

SEX 13:30-16:30(20/05/2022 a 24/06/2022)
TER 09:00-12:00(24/05/2022 a 21/06/2022)
SEX 13:30-16:30(01/07/2022 a 08/07/2022)

Processos de tratamento adequados à matéria orgânica. Compostagem. Fatores intervenientes e
fases do processo. Aspectos epidemiológicos e parasitológicos. Variantes do processo. Usos do
composto. Vermicompostagem. Fatores intervenientes e fases do processo. Aspectos
epidemiológicos e parasitológicos. Unidades empregadas no processamento. Usos do
vermicomposto. Disposição final em aterro sanitário. O ecossistema aterro sanitário.
Microbiologia e bioquímica. Fatores intervenientes no processo. Classificação e métodos de
operação: aterro em trincheira, em encosta e em área. Gerenciamento e operação de aterros
sanitários. Tratamento de lixiviado de aterros sanitários. Projeto de aterros sanitários e de
aterros para resíduos industriais perigosos. Aterros de rejeitos.

29/07/2022

SEX 13:30-16:30(10/06/2022 a 01/07/2022)
QUA 09:00-12:00(15/06/2022 a 13/07/2022)
SEX 13:30-16:30(08/07/2022)
SEX 13:30-16:30(15/07/2022)
SEX 13:30-16:30(22/07/2022 a 29/07/2022)

A atividade aborda a química do cimento e a interação com adições minerais ativas, explorando
as reações químicas do processo de hidratação e das reações das adições ativas. São discutidos
os aspectos e opções para a sustentabilidade e ecoeficácia no desenvolvimentos de novos
materiais para atender a demanda por materiais aglomerantes para concretos e argamassas. As
principais adições minerais são estudadas, bem como as características para a adequação de um
resíduo como adição mineral e as técnicas de caracterização empregadas no estudo destes
materiais e resíduos. Abrange-se também o estudo de cimentos de baixo impacto ambiental,
baixo consumo energético, ativação de materiais a base de silicatos e aluminatos. Aborda-se a
influência das adições minerais e dos cimentos alternativos nas propriedades de concretos e
argamassas, como resistência mecânica e durabilidade.

29/07/2022

SEX 18:00-21:00(10/06/2022 a 01/07/2022)
TER 09:00-12:00(28/06/2022 a 26/07/2022)
SEX 18:00-21:00(08/07/2022)
SEX 18:00-21:00(15/07/2022)
SEX 18:00-21:00(22/07/2022 a 29/07/2022)

O papel da caracterização na escolha da solução ou tratamento de resíduos e sua incorporação
na construção civil. Métodos de ensaio de caracterização ambiental, química, física e de fases de
materiais e de resíduos, tanto da construção civil como de outras indústrias. Estudo de técnicas
analíticas complementares na caracterização de materiais e resíduos para a viabilização da
reciclagem.

14/07/2022

QUI 19:00-22:00(19/05/2022 a 26/05/2022)
QUI 19:00-22:00(02/06/2022 a 09/06/2022)
SEG 14:00-17:00(06/06/2022 a 04/07/2022)
QUI 19:00-22:00(23/06/2022)
QUI 19:00-22:00(30/06/2022 a 14/07/2022)

Materiais de construção civil. Estrutura, propriedades físicas, mecânicas e durabilidade de
materiais: cerâmicas, cimentos Portland, argamassas, adições pozolânicas, concreto de cimento
Portland, concretos especiais. Ensaios de caracterização de materiais.

SEX 18:00-21:00(08/04/2022)
SEG 09:00-12:00(11/04/2022 a 09/05/2022)
SEX 18:00-21:00(22/04/2022 a 20/05/2022)
SEX 18:00-21:00(27/05/2022 a 03/06/2022)

Gestão e Gerenciamento Ambiental. Conceitos ambientais. Legislação ambiental.
Licenciamentos. Prevenção da poluição: água, esgotos e resíduos sólidos. Responsabilidade dos
administradores. Redução, reutilização e reciclagem de resíduos de forma geral. Mudança de
paradigma, percepção ambiental na indústria, co-responsabilidade, rotulagem verde, ecologia
industrial, eco-eficiência. Classificação dos resíduos sólidos. Constituintes dos resíduos sólidos.
Aspectos ambientais e epidemiológicos relacionados aos resíduos sólidos. Geração dos resíduos
sólidos. Fatores influentes na geração. Consorciamento de resíduos sólidos/lodos de origens
diversas. Resíduos sólidos de serviços de saúde: classificação, redução na fonte, segregação,
acondicionamento, coleta e transporte. Reatores compactos para tratamento de resíduos
orgânicos. Tratamento consorciado. Banco de resíduos.

08/07/2022

03/06/2022

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

NÍVEL

CAMPUS

CÓD.TURMA

NOME DA DISCIPLINA

PROFESSORES

CRÉDITOS

DATA INÍCIO

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

Engenharia de Produção e
Sistemas

Mestrado

São Leopoldo

MS15006-00189

Estatística Aplicada

ANDRE LUIS KORZENOWSKI

3

08/04/2022

08/07/2022

SEX 14:00-17:00

Introdução a Pesquisa Quantitativa. Estatística Descritiva. Noções de Probabilidade.
Amostragem. Estatística inferencial. Testes de hipóteses.

01/07/2022

SEX 17:30-20:30

A compreensão do ambiente competitivo globalizado a partir de uma perspectiva histórica; Os
Paradigmas em Engenharia da Produção a partir das Revoluções Industriais – Paradigmas da
Melhoria nas Operações e no Processo; os Princípios Gerais de Construção dos Sistemas
Produtivos Enxutos; os subsistemas necessários para a construção de sistemas de produção
competitivos, tendo como pano-de-fundo a produção enxuta, a partir de uma visão sistêmica; as
principais técnicas associadas aos subsistemas que constituem a produção enxuta.

14/01/2022

SEG 18:45-22:30(03/01/2022)
TER 18:45-22:30(04/01/2022)
QUA 18:45-22:30(05/01/2022)
QUI 18:45-22:30(06/01/2022)
SEX 18:45-22:30(07/01/2022)
SEG 18:45-22:30(10/01/2022)
TER 18:45-22:30(11/01/2022)
QUA 18:45-22:30(12/01/2022)
QUI 18:45-22:30(13/01/2022)
SEX 18:45-22:30(14/01/2022)

Gestão de operações de manufatura e de serviços com foco no comportamento do consumidor.
Variáveis que afetam o comportamento do consumidor. Infusão de serviços na manufatura.

Engenharia de Produção e
Sistemas

Engenharia de Produção e
Sistemas

Engenharia de Produção e
Sistemas

Engenharia de Produção e
Sistemas

Engenharia de Produção e
Sistemas

Engenharia de Produção e
Sistemas

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

MS15006-00127

MS15006-00203

MS15006-00201

MS15006-00202

MS15006-00154

MS15006-00155

Gerência de Produção I

Gestão de Operações com Foco no Comportamento
do Consumidor

Gestão de Operações de Serviços

Sistemas Integrados de Manufatura

Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e
Sistemas - Métodos Qualitativos para Pesquisa em
Engenharia de Produção I

Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e
Sistemas - Métodos Qualitativos para Pesquisa em
Engenharia de Produção II

Jose Antonio Valle Antunes
Junior

Gabriel Sperandio Milan

Miriam Borchardt

Miguel Afonso Sellitto

Daniel Pacheco Lacerda

Daniel Pacheco Lacerda

3

3

3

3

1

1

01/04/2022

03/01/2022

31/03/2022

02/04/2022

01/04/2022

06/05/2022

14/07/2022

02/07/2022

29/04/2022

27/05/2022

EMENTA DA DISCIPLINA

QUI 18:30-21:30

Abordagens para o gerenciamento operacional de organizações de serviços B2B (entre
empresas) e B2C (entre empresa e consumidor). Programas de relacionamento, gestão de
operações, fidelização, recuperação de serviços, prevenção de falhas e gerenciamento da
lucratividade. A integração entre bens e serviços sob os enfoques mercadológicos e da
sustentabilidade ambiental, bem como suas implicações na gestão das operações de serviços.

SAB 09:00-12:00

Modelos e parametrização de sistemas de manufatura; Lay-outs e Flexibilidade na Manufatura;
Manufatura integrada por computador; Desenvolvimento de produto em manufatura;
Tecnologia empregada em SFM; Gerenciamento da manutenção em SFM; Heurísticas em SFM.

SEX 14:00-17:15

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes, baseados em
resultados de projetos de pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores
visitantes do PPGEPS, tratando de assuntos ligados aos temas de Tese de Doutorado e
conteúdos relacionados às linhas de pesquisa do programa, não contemplados nas demais
disciplinas do curso.

SEX 14:00-17:15

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes, baseados em
resultados de projetos de pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores
visitantes do PPGEPS, tratando de assuntos ligados aos temas de Tese de Doutorado e
conteúdos relacionados às linhas de pesquisa do programa, não contemplados nas demais
disciplinas do curso.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Engenharia de Produção e
Sistemas

Engenharia Elétrica

Engenharia Elétrica

NÍVEL

Mestrado

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Engenharia Elétrica

Mestrado
Profissional

Engenharia Elétrica

Mestrado
Profissional

Engenharia Mecânica

Mestrado

CAMPUS

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

CÓD.TURMA

MS15006-00156

MP16001-00202

MP16001-00200

NOME DA DISCIPLINA

Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e
Sistemas - Métodos Qualitativos para Pesquisa em
Engenharia de Produção III

Automação Industrial e Redes Elétricas Inteligentes

Instrumentação Eletrônica

MP16001-00201

Introdução à Tecnologia de Semicondutores

MP16001-00205

Tópicos Especiais em Manufatura Eletrônica e
Encapsulamento II - Circuitos e Sistemas para a
Internet das Coisas

MS16004-00108

PROFESSORES

Combustão

CRÉDITOS

Daniel Pacheco Lacerda

Paulo Ricardo da Silva
Pereira e
Lucio Rene Prade

CESAR DAVID PAREDES CROVATO

CELSO RENATO PETER, Iara
Janaina Fernandes,
SANDRO BINSFELD
FERREIRA

1

3

3

3

SANDRO BINSFELD FERREIRA

PAULO ROBERTO WANDER

DATA INÍCIO

03/06/2022

08/04/2022

06/04/2022

06/04/2022

13/05/2022

3

29/04/2022

DATA FIM

24/06/2022

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

SEX 14:00-17:15

EMENTA DA DISCIPLINA

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes, baseados em
resultados de projetos de pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores
visitantes do PPGEPS, tratando de assuntos ligados aos temas de Tese de Doutorado e
conteúdos relacionados às linhas de pesquisa do programa, não contemplados nas demais
disciplinas do curso.

SEX 19:30-22:30(08/04/2022, 22/04/2022 a
08/07/2022)

Esta disciplina proporciona um panorama geral da automação de processos industriais, dos
fundamentos de circuitos lógicos e dos componentes dos sistemas automatizados. Explora a
tecnologia dos controladores programáveis, das linguagens de programação da norma IEC
61131-3 e traz os aspectos da automação industrial no cenário da Indústria 4.0. Em termos das
Redes Elétricas Inteligentes (REI) apresenta seus principais componentes dentre os quais
Medição Inteligente e Infraestrutura Avançada de Medição, Tarifas Diferenciadas, Geração
Distribuída, Micro e Mini Geração de Energia Elétrica, Armazenamento de Energia e Veículos
Elétricos, Automação Avançada da Distribuição (self-healing, resposta a demanda (DR*),
sistemas supervisórios (EMS/SCADA**), controle da operação do sistema de distribuição
(DSO***)), Microredes, Virtual Power Plant (VPP), Aspectos gerais sobre Sistemas de
Comunicação em REI, Big Data, Smart Cities, Smart Homes. * demand response / ** Energy
Management System / *** Distribution System Operator

QUA 19:30-22:30(06/04/2022 a 29/06/2022)

Conceitos Gerais de Instrumentação e Controle. Transdutores e Sensores: Função de
Transferência, Sensibilidade. Métodos e Sistemas de Medição: Métodos Diretos de Comparação;
Padrões primários e secundários. Erros, Determinação da Incerteza de Medição; Propagação
Erros de Medição. Sensores de Presença: Sensores de Posição: Encoders Relativos e Absolutos;
Sensores de Temperatura: Medição por Radiação; Termoresistências; Medição a 2,3 e 4 Fios;
Termopares; Cabos de Compensação; Algoritmos de Medição. Sensores de Pressão: Bordon;
Coluna; Capacitivo; Piezoelétrico. Medição de Nível: Bóia Potenciométrica; Radar; Chave de
Nível; Régua Capacitiva. Medição de Vazão: Placa de Orificio; Bocal; Venturi; Turbina; Coriolis;
Vortex; Ultrasom; Medição de Aceleração: acelerômetros. Medição de Deformação:
Extensometria com Strain-Gages; Caracteristicas do Transdutor; Ponte de Wheastone; Célula de
Carga (Força, Pressão,Torque); Circuitos Eletrônicos Aplicados. Medição de Características
Quimicas: PH, Condutividade, Espectrofotometro. Aspectos Gerais das Características Dinâmicas
de um Sistema de Medição: Proposta de Modelo Matemático: Resposta dinâmica e sua s
análise: funções de transferência; Classificação dos Sistemas de Medição quanto a resposta:
ordem zero, 1. Ordem e 2. Ordem; Respostas a solicitações periódicas; Determinação
Experimental dos Parâmetros Característicos de um Sistema ou Instrumento de Medição.
Dispositivos de Condicionamento de Sinais: circuitos em ponte e amplificadores especiais para
instrumentação.

QUA 17:30-19:00(06/04/2022 a 29/06/2022)
SEX 17:30-19:00(08/04/2022, 22/04/2022 a
08/07/2022)

Contexto brasileiro e mundial com informações de mercado. Perspectivas dos semicondutores
no Brasil. Conceitos e etapas básicas da fabricação dos circuitos integrados, desde a sua
concepção, seguindo pelos processos de fabricação até a etapa final de encapsulamento.
Tecnologias e processos de fabricação atuais e tendências futuras. Especificação de um circuito
integrado e normas aplicáveis com exemplos. Uso de ferramentas de projeto e simulação de
circuitos integrados com exemplos.

08/07/2022

SEX 19:30-22:30(13/05/2022 a 08/07/2022)

Introdução aos sistemas de comunicações sem fio. Propagação de ondas de rádio: em larga
escala e em pequena escala. Figuras de mérito. Arquiteturas de rádio. Técnicas de Modulação e
acesso múltiplo. Protocolos e sistemas de comunicação sem fio para a internet das coisas.

15/07/2022

SEX 14:00-17:00(29/04/2022)
SEX 19:00-22:00(06/05/2022)
SEX 14:00-17:00(13/05/2022)
SEX 19:00-22:00(20/05/2022)
SEX 14:00-17:00(27/05/2022)
SEX 19:00-22:00(03/06/2022)
SAB 09:00-12:00(11/06/2022 a 02/07/2022)
SEX 14:00-17:00(01/07/2022)
SEX 19:00-22:00(08/07/2022)
SEX 14:00-17:00(15/07/2022)

Análise termodinâmica dos processos de combustão: química da combustão, calor de formação,
entalpia de combustão, combustíveis primários, combustíveis secundários, sistemas de
combustão, rendimento, emissões de poluentes do processo. Fornos e caldeiras: tipos,
modelagem matemática, condições de operação, recuperação de resíduos térmicos de fornos e
caldeiras e aspectos ambientais. Problemas nos processos de combustão.

08/07/2022

29/06/2022

08/07/2022

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Engenharia Mecânica

Engenharia Mecânica

Engenharia Mecânica

Filosofia

Filosofia

Filosofia

Filosofia

NÍVEL

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

CAMPUS

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

CÓD.TURMA

MS16004-00117

MS16004-00107

MS16004-00120

MS11006-00262

NOME DA DISCIPLINA

Métodos Matemáticos para Engenharia

Projeto e Simulação de Sistemas Térmicos

Termodinâmica Aplicada

Rogerio Ricardo Steffenon

JACQUELINE BIANCON
COPETTI

Rejane de Cesaro Oliveski

Bioética - Tópicos avançados em bioética e filosofia
Marco Antonio Oliveira de
da saúde: Covid-19, racionamento e medicina de
Azevedo
precisão

MS11006-00248

Discurso da Ciência - A Lacuna entre Pensamento e
Realidade: da análise linguística à verdade

MS11006-00246

Filosofia e História - História do livro e a Filosofia:
sobre o pensar e o seu registro

MS11006-00247

PROFESSORES

Filosofia e Política - “Perspectivas biopolíticas em
debate: da necropolítica à algoritmização da vida”

Sofia Ines Albornoz Stein

Alfredo Santiago Culleton

Castor Mari Martin
Bartolome Ruiz

CRÉDITOS

3

3

3

3

3

3

3

DATA INÍCIO

07/04/2022

08/04/2022

08/04/2022

17/03/2022

17/03/2022

14/03/2022

16/03/2022

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

21/07/2022

QUI 19:00-22:00(07/04/2022 a 07/04/2022)

Revisão de cálculo diferencial e integral. Equações diferenciais ordinárias e parciais. Solução de
equações diferenciais ordinárias por séries de potência. Solução de equações diferenciais
parciais por separação de variáveis. Problemas de valor inicial e de contorno. Transformadas de
Fourier e de Laplace. Equação do calor. Equação de Laplace. Equação da onda. Cálculo vetorial.
Teoremas de Gauss, de Green e de Stokes. Álgebra Linear. Espaços vetoriais e bases.
Autovetores e autovalores. Solução de sistemas lineares. Problemas de Valor de Contorno
envolvendo funções de Bessel.

22/07/2022

SEX 19:00 - 22:00 (08/04/2022, 22/04/2022,
06/05/2022, 20/05/2022, 03/06/2022,
10/06/2022, 17/06/2022, 24/06/2022,
08/07/2022, 22/07/2022)
SÁB 09:00-12:00(09/07/2022, 16/07/2022,
07/05/2022)

Sistemas térmicos. Projeto e simulação de trocadores de calor. Refrigeração e ar condicionado.
Sistemas de geração de potência. Recuperação de resíduos térmicos e Acumulação térmica.
Modelagem e simulação com uso de aplicativos.

22/07/2022

SEX 19:00-22:00 (08/04/2022, 22/04/2022,
29/04/2022, 13/05/2022, 27/05/2022,
10/06/2022, 17/06/2022, 24/06/2022,
01/07/2022, 15/07/2022, 22/07/2022)
SÁB 09:00-12:00(28/05/2022 a 04/06/2022)

Propriedades de substância puras e gases ideais. Lei da conservação da massa, Primeira e
segunda lei da termodinâmica para volumes de controle. Entropia. Geração de potência.
Refrigeração e bomba de calor. Conceito e balanços de exergia aplicados a processos de
transferência de calor e massa.

30/06/2022

30/06/2022

06/06/2022

08/06/2022

QUI 14:00-17:00

A disciplina discute a concretização dos princípios éticos gerais nos casos particulares que as
ciências da vida vêm levantando, tais como: eutanásia, eugenia, pesquisa com embriões e trato
com animais não-humanos.

QUI 19:00-22:00

Exame da ciência como construção, representação e ação, contrapondo a “visão recebida” da
tradição às novas análises da ciência, mediante a discussão de questões centrais referentes à
pretendida especificidade da argumentação científica, ao debate
contextualidade/universalidade da ciência, à inserção da ciência na cultura e ao impacto da
tecnologia na ciência e na cultura.

SEG 14:00-17:00

As categorias da história e da filosofia são aproximadas mediante a (re) leitura dos fatos
históricos. A abordagem focaliza a discussão sobre o sentido da história, a noção de progresso e
as dinâmicas dos processos históricos.

QUA 14:00-17:00

A disciplina focaliza o Estado como problema ético para a sociedade. Os gregos pensam a
democracia na situação anterior ao Estado. Na modernidade, o Estado torna-se o eixo em torno
do qual a sociedade civil se organiza. Na contemporaneidade, as questões entre a ética e a
política se dimensionam em torno da descoberta ou encobrimento do sujeito na sociedade, com
vistas à emancipação ou submissão ao Estado.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Filosofia

Geologia

Geologia

Geologia

Geologia

Geologia

Geologia

NÍVEL

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

CAMPUS

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

CÓD.TURMA

MS11006-00250

MS16005-00149

MS16005-00152

MS16005-00168

MS16005-00160

MS16005-00163

MS16005-00166

NOME DA DISCIPLINA

Teoria da Argumentação - crença, Fé e
conhecimento na epistemologia da religião
contemporânea

Dinâmica Sedimentar

Estratigrafia de Seqüências

PROFESSORES

Nicola Claudio Salvatore

FRANCISCO MANOEL
WOHNRATH TOGNOLI

Paulo Sergio Gomes Paim

Icnologia aplicada

Renata Guimaraes Netto

Sistemas Deposicionais Clásticos Terrígenos

FRANCISCO MANOEL
WOHNRATH TOGNOLI

Sistemas deposicionais transicionais e marinhos
rasos

Tectônica e Sedimentação

Ernesto Luiz Correa Lavina
e Joice Cagliari

Farid Chemale Junior

CRÉDITOS

3

2

4

3

4

3

2

DATA INÍCIO

16/03/2022

05/04/2022

19/05/2022

25/04/2022

03/05/2022

18/04/2022

08/06/2022

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

08/06/2022

QUA 19:00-22:00

The aim of this course is to present and discuss a number of classical and contemporary works
in Epistemology, Ethics and Philosophy of Religion. By reading and discussing these works, the
students will be in a position to develop their understanding of the different argumentative tools
required by different sub areas of philosophy and the interdependence of the philosophical
discourse and other areas of inquiry.

20/04/2022

TER 14:00-17:00(05/04/2022)
QUA 14:00-17:00(06/04/2022)
SEX 14:00-17:00(08/04/2022)
TER 14:00-17:00(12/04/2022)
QUA 09:00-12:00(13/04/2022)
QUA 14:00-17:00(13/04/2022)
TER 09:00-12:00(19/04/2022)
QUA 09:00-12:00(20/04/2022)

31/07/2022

31/07/2022

31/07/2022

31/07/2022

29/06/2022

QUI 09:00-12:00(19/05/2022)
QUI 14:00-17:00(19/05/2022)
SEX 09:00-12:15(20/05/2022)
SEG 09:00-12:00(23/05/2022)
SEG 14:00-17:00(23/05/2022)
TER 09:00-12:00(24/05/2022)
TER 14:00-17:00(24/05/2022)
QUA 09:00-12:00(25/05/2022)
QUA 14:00-17:00(25/05/2022)
QUI 09:00-12:00(26/05/2022)
SEG 14:00-17:00(25/04/2022)
TER 14:00-17:00(26/04/2022)
QUA 14:00-17:00(27/04/2022)
QUI 14:00-17:00(28/04/2022)
SEX 14:00-17:00(29/04/2022)
SEG 14:00-17:00(02/05/2022)
SEG 14:00-17:00(16/05/2022)
SEG 14:00-17:00(30/05/2022)
SEG 14:00-17:00(13/06/2022)
SEG 14:00-17:00(27/06/2022)
SAB 09:00-16:00(23/07/2022)
DOM 09:00-16:00(24/07/2022)
TER 14:00-17:00(03/05/2022)
QUA 14:00-17:00(04/05/2022)
TER 14:00-17:00(10/05/2022)
QUA 09:00-12:00(11/05/2022)
QUA 14:00-17:00(11/05/2022)
TER 14:00-17:00(17/05/2022)
QUA 09:00-12:00(18/05/2022)
QUA 14:00-17:00(18/05/2022)
QUI 09:00-16:00(21/07/2022)
SEX 09:00-16:00(22/07/2022)
SEG 09:00-12:00(18/04/2022)
SEG 09:00-12:00(25/04/2022)
SEG 09:00-12:00(02/05/2022)
SEG 09:00-12:00(09/05/2022)
SEG 09:00-12:00(16/05/2022)
SEG 09:00-12:00(06/06/2022)
SEG 09:00-12:00(13/06/2022)
SEG 09:00-12:00(20/06/2022)
SEX 09:00-12:00(24/06/2022)
SEG 09:00-12:00(27/06/2022)
QUA 08:30-11:30(08/06/2022)
QUA 14:00-17:00(08/06/2022)
QUA 08:30-11:30(15/06/2022)
QUA 14:00-17:00(15/06/2022)
QUA 08:30-11:30(22/06/2022)
QUA 14:00-17:00(22/06/2022)
QUA 08:30-11:30(29/06/2022)
QUA 14:00-17:00(29/06/2022)

Discutem-se os elementos fundamentais e os controles envolvidos na Dinâmica Sedimentar de
ambientes antigos e modernos. São abordados os processos químicos, físicos e biológicos de
geração de grãos sedimentares siliciclásticos e carbonáticos, os processos de interação fluidopartícula que promovem o transporte de sedimentos e os condicionantes da deposição de
sedimentos. Essa abordagem subsidia uma revisão de conceitos sedimentológicos que
fundamentam estudos mais avançados de sistemas deposicionais.

A disciplina estuda o preenchimento de bacias sedimentares em termos de flutuações do nível
de base, integrando conceitos estratigráficos e sedimentológicos. Constrói a visão histórica dos
princípios fundamentais da Estratigrafia de Sequências. Insere-se na Linha de Pesquisa
Estratigrafia e Evolução de Bacias, da Área de Concentração Geologia Sedimentar.

Análise integrada da icnologia e da sedimentologia dos depósitos portadores de traços fósseis,
destacando os vínculos faciológicos da icnofauna e as assinaturas icnológicas específicas.
Relações entre suítes de traços fósseis e superfícies estratigráficas e sua relevância em estudos
estratigráficos de alta resolução. Articula-se com a linha de pesquisa Paleontologia Aplicada da
Área de Concentração Geologia Sedimentar e destina-se a alunos que irão atuar nas áreas de
icnologia ou que pretendem utilizar a icnologia como ferramenta para estratigrafia e análise de
bacias, podendo também ser cursada por estudantes de outras áreas que necessitem
incrementar seu embasamento teórico com temas icnológicos.

A disciplina capacita para a compreensão dos diversos processos sedimentares atuantes nos
sistemas deposicionais que compõem a paisagem atual, desde os sistemas continentais até o
marinho profundo.

Detalha os processos atuantes na região costeira e plataformal, abordando os diversos sistemas
deposicionais que compõem a paisagem litorânea, em termos de processos e produtos. Parte da
origem astronômica (pontos anfidrômicos) e atmosférica (ondas e correntes induzidas por
ondas) dos processos, integrando-os em distintas morfologias litorâneas (ondas estacionárias)
para chegar a modelos aplicáveis à reconstrução de sistemas pretéritos.

A disciplina trata das relações entre a tectônica de placas e as bacias sedimentares. Aborda a
influência da tectônica na formação, preenchimento, e modificação de bacias sedimentares.
Articula-se com a linha de pesquisa Estratigrafia e Evolução de Bacias, da Área de Concentração
Geologia Sedimentar

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Geologia

Geologia

Geologia

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

NÍVEL

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

CAMPUS

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

CÓD.TURMA

MS16005-00179

NOME DA DISCIPLINA

Tópicos especiais em estratigrafia e evolução de
bacias - Análise térmica de bacias sedimentares

PROFESSORES

Christie Helouise
Engelmann de Oliveira

MS16005-00183

Tópicos especiais em paleontologia aplicada Práticas de Micropaleontologia

GERSON FAUTH

MS16005-00182

Tópicos Especiais em Sensoriamento Remoto e
Modelagem Geológica - Análise Exploratória de
Dados

FRANCISCO MANOEL
WOHNRATH TOGNOLI e
Joice Cagliari

MP15001-00381

MP15001-00401

MP15001-00385

MP15001-00386

Controle de Gestão

Direito Internacional

Economia Internacional

Estratégias de Internacionalização de Empresas

Luiz Felipe Jostmeier
Vallandro

Marcelo De Nardi

Andre Filipe Zago de
Azevedo

Andre Filipe Zago de
Azevedo e Marcelo Andre
Machado

CRÉDITOS

2

2

2

1

1

1

2

DATA INÍCIO

07/06/2022

04/07/2022

06/06/2022

07/04/2022

10/03/2022

08/04/2022

09/04/2022

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

07/07/2022

TER 13:30-17:30(07/06/2022)
QUI 13:30-17:30(09/06/2022)
TER 13:30-17:30(14/06/2022)
QUI 13:30-17:30(16/06/2022)
TER 13:30-17:30(21/06/2022)
QUI 13:30-17:30(23/06/2022)
TER 13:30-17:30(28/06/2022)
QUI 13:30-17:30(30/06/2022)
QUI 13:30-17:30(07/07/2022)

15/07/2022

13/07/2022

26/05/2022

19/03/2022

SEG 08:30-11:30(04/07/2022)
TER 08:30-11:30(05/07/2022)
QUA 08:30-11:30(06/07/2022)
QUI 08:30-11:30(07/07/2022)
SEX 08:30-11:30(08/07/2022)
SEG 08:30-11:30(11/07/2022)
TER 08:30-11:30(12/07/2022)
QUA 08:30-11:30(13/07/2022)
QUI 08:30-11:30(14/07/2022)
SEX 08:30-11:30(15/07/2022)
SEG 14:00-17:00(06/06/2022)
QUA 14:00-17:00(08/06/2022)
SEG 14:00-17:00(13/06/2022)
QUA 14:00-17:00(15/06/2022)
SEG 14:00-17:00(20/06/2022)
QUA 14:00-17:00(22/06/2022)
SEG 14:00-17:00(27/06/2022)
QUA 14:00-17:00(29/06/2022)
SEG 14:00-17:00(11/07/2022)
QUA 14:00-17:00(13/07/2022)

QUI 19:00-22:00

QUI 19:00-22:00(10/03/2022)
SEX 14:00-17:00(11/03/2022)
SEX 18:00-21:00(11/03/2022)
QUI 19:00-22:00(17/03/2022)
SAB 09:00-12:00(19/03/2022)

EMENTA DA DISCIPLINA

Disciplina destinada a abrigar cursos não previstos na grade curricular, com conteúdos
relevantes para a formação de alunos, de interesse para a Área de Concentração em Geologia
Sedimentar, principalmente relacionados à Linha de Pesquisa em Estratigrafia e Evolução de
Bacias.

Disciplina destinada a abrigar cursos não previstos na grade curricular, com conteúdos
relevantes para a formação de alunos, de interesse para a Área de Concentração em Geologia
Sedimentar, relacionados à Linha de Pesquisa em Paleontologia Aplicada.

Disciplina destinada a abrigar cursos não previstos na grade curricular, com conteúdos
relevantes para a formação de alunos, de interesse para a Área de Concentração em Geologia
Sedimentar, relacionados à Linha de Pesquisa em Sensoriamento Remoto e Modelagem
Geológica.

Controle de Gestão a partir de uma perspectiva de gestão estratégica, considerando
como objetivo final o sucesso na execução da estratégia, com implementação dos
processos de planejamento, implementação e monitoramento da estratégia.
Metodologias de integração e controle de gestão, vinculando de maneira coerente
estratégia, projetos, processos, pessoas e estruturas organizacionais, orientando o
comportamento gerencial, e instituindo uma cultura de execução, que deve resultar na
sustentabilidade da estratégia. Tecnologias da informação e comunicação na
implementação do conceito de pilotagem de empresas e controles informatizados, com
proatividade na gestão do Plano Estratégico, numa perspectiva sistêmica e sustentada.
O Direito Internacional e seus dois planos: Público e Privado, relações, conexões e
características. As regras do Direito Internacional Privado brasileiro: a Lei de Introdução ao
Código Civil Brasileiro. O Direito Internacional Público e sua caracterização. Os efeitos da
globalização sobre o direito interno: a lex mercatoria e o Direito Internacional do Comércio. A
responsabilidade Internacional dos Estados. A solução pacífica das controvérsias internacionais.
A importância dos Tratados Internacionais. O comércio internacional e a sua gestão. Solução de
controvérsias por meios judiciais e extrajudiciais. A inovação e as novas tecnologias no contexto
do mundo globalizado: harmonizando as diferentes normas aplicáveis.

27/05/2022

SEX 18:00-21:00

Teorias do Comércio Internacional: das vantagens absolutas de Adam Smith à nova
Teoria do Comércio Internacional. Teoria e Prática da Política Comercial. O
Multilateralismo e a Estrutura de Comércio administrada pela Organização Mundial de
Comércio (OMC). Blocos Econômicos: teoria, mensuração e evidência. Balanço de
Pagamentos e Câmbio. O Setor Externo da Economia Brasileira.

16/07/2022

SAB 09:00-12:00(09/04/2022)
SAB 09:00-12:00(23/04/2022 a 07/05/2022)
SAB 09:00-12:00(28/05/2022)
SEX 18:00-21:00(03/06/2022 a 10/06/2022)
SAB 09:00-12:00(02/07/2022)
SAB 09:00-12:00(16/07/2022)

Internacionalização de empresas, considerando as diferentes correntes teóricas e suas
implicações para o contexto brasileiro. Ambiente internacional de negócios, analisando
criticamente as variáveis externas à empresa que interferem nas decisões de
internacionalização. Estratégias de entrada em mercados externos, possibilidades de
inserção competitiva de produtos, serviços e organizações no exterior,
instrumentalizando gestores para o desenvolvimento de planos de internacionalização
sustentáveis

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

NÍVEL

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

CAMPUS

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

CÓD.TURMA

MP15001-00388

MP15001-00379

MP15001-00389

MP15001-00400

MP15001-00387

MP15001-00390

MP15001-00380

NOME DA DISCIPLINA

Estudo das Organizações

Gestão de Operações

Gestão Estratégica

Gestão Financeira

Laboratório de Desenvolvimento de Liderança

Marketing

Métodos Quantitativos

PROFESSORES

Jose Antonio Valle Antunes
Junior

Gabriel Sperandio Milan

Jorge Renato de Souza
Verschoore Filho

Luis Felipe Maldaner

José Carlos da Silva Freitas
Junior e Patricia Martins
Fagundes Cabral

Guilherme Trez e MARCELO
JACQUES FONSECA

Gabriel Sperandio Milan e
Ivan Lapuente Garrido

CRÉDITOS

1

1

2

1

2

1

2

DATA INÍCIO

24/06/2022

08/04/2022

22/04/2022

12/03/2022

07/04/2022

20/05/2022

27/05/2022

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

SEX 18:00-21:00(24/06/2022 a 01/07/2022)
SEX 18:00-21:00(08/07/2022)
QUI 19:00-22:00(14/07/2022)
SEX 18:00-21:00(15/07/2022)

Análise da evolução do pensamento em Administração enfatizando o desenvolvimento
das diferentes abordagens teóricas no contexto cultural, social e econômico em que
foram estabelecidas. Aplicação dos principais conceitos dos estudos organizacionais à
realidade brasileira. Discussão sobre as perspectivas futuras da gestão no Brasil e no
mundo, abordando os desafios impostos pela globalização. Estudos de casos de
empresas brasileiras competitivas no mercado mundial e de empresas que não
resistiram à competição, analisando à luz das contribuições dos principais autores
nacionais e estrangeiros as características que levam as empresas ao sucesso.

SEX 14:00-17:00(08/04/2022)
SEX 18:00-21:00(22/04/2022)
SEX 14:00-17:00(06/05/2022)
SEX 14:00-17:00(27/05/2022)
QUI 19:00-22:00(02/06/2022)

As normas de concorrência e as dimensões competitivas: desenvolvimento histórico; O
conceito de tecnologia autônoma; Discutindo os fatores de produção em diferentes
ambientes nacionais; No sentido da administração lucrativa: combinado as normas e
concorrência, as dimensões competitivas e o conceito de tecnologia autônoma; O
conceito de empresa: uma abordagem técnico-econômica – Unidades de Negócios e
Sub-Unidades de Negócio; Preço, mercado e inovação; As matérias-primas; Matriz de
Posicionamento de Negócios e o Desenvolvimento de Fornecedores; O ambiente
interno da empresa: concepção, projeto e implantação de sistemas de produção
competitivos; A competitividade no contexto da Microeconomia da Firma.

15/07/2022

SEX 14:00-17:00

A evolução do pensamento estratégico através do estudo das diversas correntes
identificáveis ao longo das últimas décadas. Análise histórica sobre o impacto das
diversas correntes no conteúdo e no processo estratégico das organizações. A relação
entre estratégia e inovação e a adaptação dos conteúdos da estratégia a condições
regionais. As diferentes perspectivas sobre planejamento e implementação de
estratégias nas organizações.

08/04/2022

SAB 09:00-12:00(12/03/2022)
SEX 14:00-17:00(18/03/2022)
QUI 19:00-22:00(31/03/2022)
SEX 18:00-21:00(01/04/2022)
SEX 18:00-21:00(08/04/2022)

07/07/2022

QUI 19:00-22:00(07/04/2022)
SEX 14:00-17:00(08/04/2022)
QUI 19:00-22:00(28/04/2022 a 05/05/2022)
QUI 19:00-22:00(19/05/2022)
QUI 19:00-22:00(26/05/2022)
QUI 19:00-22:00(02/06/2022 a 30/06/2022)
SEX 14:00-17:00(01/07/2022)
QUI 19:00-22:00(07/07/2022)

Liderança nas dimensões individual (líder) e coletiva (rede de liderança) a partir de
vivências, de casos, de depoimentos e de práticas empresariais, discutindo criticamente
as questões relativas ao contexto de gestão, relações de poder e autodesenvolvimento.
Problematização da tomada de decisões em cenários de alta complexidade e
instrumentalização para a prática inovadora e transformadora na gestão sustentável.

09/07/2022

SEX 18:00-21:00(20/05/2022)
SAB 09:00-12:00(04/06/2022 a 11/06/2022)
SAB 09:00-12:00(25/06/2022)
SAB 09:00-12:00(09/07/2022)

Marketing como processo social, orientação organizacional e função empresarial.
Formação de mercados. Análise de mercados. Relação entre mercados, cultura e
consumo. Estudos do consumo e o papel do marketing nos projetos de identidade do
consumidor e na formação de culturas de mercado. Estratégia de marketing como
resposta às mudanças de contexto. Gestão da experiência de consumo e do
relacionamento com clientes.

15/07/2022

SEX 18:00-21:00(27/05/2022)
SEX 18:00-21:00(03/06/2022 a 10/06/2022)
QUI 19:00-22:00(09/06/2022 a 23/06/2022)
SEX 18:00-21:00(24/06/2022)
QUI 19:00-22:00(07/07/2022)
SEX 18:00-21:00(08/07/2022)
QUI 19:00-22:00(14/07/2022)
SEX 18:00-21:00(15/07/2022)

Estudos básicos sobre estatística. Relação entre estatística e método científico.
Estatística Básica (Univariada): Descritiva, Probabilidade, Amostragem, Estimação,
Testes de Hipóteses (Paramétricos e Não Paramétricos), (Bivariada) Correlação e
Regressão Linear e Não-Linear. Planejamento e análise de experimentos aplicados à
Engenharia de Produção. Estatística Multivariada: ANOVA E MANOVA, Análise
Discriminante, Análise Conjunta, Análise de Fatores, Análise de Conglomerados, Análise
de Escolha Discreta, Análise de Sobrevivência, Regressão Logística, Análise de Regressão
Múltipla, Redução Multidimensional.

15/07/2022

02/06/2022

Conceitos, princípios e fundamentos da teoria e da gestão financeira, abrangendo
tópicos tais como: mercado de capitais, o valor do dinheiro no tempo, gestão de
carteiras, avaliação de ativos e projetos sob condições de risco, assimetria informacional e
crédito, teoria de agência, teoria e gestão da estrutura de capital, política de dividendos, opções
project finance, trade credit e behavioral finance.

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Gestão e Negócios

Gestão Educacional

Gestão Educacional

Gestão Educacional

Gestão Educacional

Gestão Educacional

História

NÍVEL

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado

CAMPUS

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

São Leopoldo

CÓD.TURMA

MP15001-00382

MP11001-00340

MP11001-00348

MP11001-00347

MP11001-00346

MP11001-00342

MS11007-00394

NOME DA DISCIPLINA

Sistemas de Informações Gerenciais

Gestão de Pessoas, Cultura e Comportamento
Organizacional

Gestão Estratégica em Organizações Educacionais

Gestão, Tecnologias e Inovação na Educação

História e Políticas Educacionais

Sistemas e Organizações Educacionais

Cultura, Memória e Patrimônio - Integrando
histórias, memórias e lugares

PROFESSORES

Ivan Lapuente Garrido

Patricia Martins Fagundes
Cabral

Luciana Maines da Silva

Fernando de Oliveira
Santini e LAURA HABCKOST
DALLA ZEN

Daianny Madalena Costa

Daianny Madalena Costa

Jairo Henrique Rogge

CRÉDITOS

1

2

2

2

2

2

3

DATA INÍCIO

09/04/2022

08/04/2022

08/04/2022

08/04/2022

08/04/2022

08/04/2022

14/03/2022

DATA FIM

04/06/2022

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

SAB 09:00-12:00(09/04/2022)
SEX 18:00-21:00(29/04/2022)
SAB 09:00-12:00(07/05/2022)
SAB 09:00-12:00(28/05/2022)
SAB 09:00-12:00(04/06/2022)

EMENTA DA DISCIPLINA
Definição e Estrutura dos Sistemas de Informação e seu papel no suporte, operação e
gestão das organizações. Monitoramento e controle do progresso da organização no
rumo traçado por sua estratégia, através da identificação, seleção, formatação e uso da
tecnologia da informação na gestão de negócios, no subsídio aos processos de tomada
de decisão; controle; sinalização; educação e aprendizado; e comunicação externa.
Identificação, Seleção, e implementação de Indicadores de Desempenho para a
construção de sistemas de informação gerencial como instrumentos de pilotagem
organizacional, representando a integração entre os mecanismos de gestão estratégica,
tática e operacional de empresas. A ciência da computação e do tratamento da
informação na implementação dos conceitos de feedback cibernético.

SEX 19:00-22:00

Cultura Organizacional e os impactos na Gestão de Pessoas. Desenvolvimento de competências
coletivas e individuais de liderança e de gestão no processo grupal. Estudo de estruturas
organizacionais, e políticas e práticas de gestão de pessoas. Novas formas de organização do
trabalho onde se destacam a flexibilidade e a mobilização dinâmica de recursos no ambiente
organizacional. Caráter estratégico da gestão de pessoas tendo em vista a importância das
pessoas na geração de resultados organizacionais.

SAB 09:00-12:00

Evolução do pensamento estratégico. Conceitos centrais e características da estratégia. As
diferentes perspectivas sobre a gestão estratégica das organizações públicas e privadas.
Planejamento estratégico: visão, missão, valores, análise ambiental e organizacional, definição
de indicadores e objetivos estratégicos. Planejamento integrado: articulação entre os níveis
estratégico, tático e operacional. Implementação, monitoramento, medição e avaliação do
desempenho do planejamento. Instituições educacionais à luz dos estudos organizacionais.
Gestão de organizações educacionais: princípios e estratégias; processo de construção,
execução e acompanhamento dos planos estratégicos. Planejamento participativo.

31/08/2022

SEX 19:00-22:00

Gestão Educacional e visão sistêmica como processo complexo de tomada de decisão
participativo e de implementação de estratégias e de decisões organizacionais. Conceitos e
tipologias de inovação. Os processos de inovação nas organizações educacionais e seu impacto
na cultura. Tecnologia em organizações educacionais. Comunicação voltada para o público
interno e a gestão educacional. Estudo das organizações e das implicações nos contextos
educacionais.

31/08/2022

SAB 09:00-12:00(30/04/2022)
SEX 19:00-22:00(06/05/2022)
SEX 14:00-17:00(13/05/2022)
SEX 19:00-22:00(10/06/2022)
SEX 14:00-17:00(24/06/2022)
SEX 19:00-22:00(08/07/2022)
SEX 14:00-17:00(15/07/2022)
SAB 09:00-12:00(16/07/2022)

Contextualização histórica das políticas educacionais no Brasil envolvendo o cenário
contemporâneo mais amplo, a reconfiguração do papel do Estado e a ação de organismos
internacionais. Marcos legais recentes da educação no Brasil. Novos modos de regulação das
políticas e da ação educativa em suas relações com procura social e forças de mercado. Os
diferentes contextos das políticas educacionais com ênfase em sistemas de ação presentes no
processo de decisão e realização das políticas. Analise da ação pública frente a questões de
linearidade e verticalidade das políticas e novas formas relacionadas a circularidade e
horizontalidade das interações entre os atores que constroem a política.

SEX 14:00-17:00

Sistemas educacionais em espaços formais e não formais de educação. Educações. Direitos
humanos. Educação Popular. Outras Economias. Empreendimentos econômicos solidários e de
justiça social para o desenvolvimento local e regional sustentável. Cultura organizacional e
espaços educativos, gestão participativa, colegiada.

SEG 14:00-17:00

A disciplina se ocupa com estudos de cultura material e imaterial, produção e reprodução de
memória, de patrimônio e de identidades, preferencialmente ligados à história indígena na
América Latina. Interessa-se pela história desses conceitos, pelos processos que os interrelacionam a objetos e locais em que podem ser estudados, como sítios e coleções
arqueológicas, documentos, arquivos e museus, tradições orais e paisagens. Também se ocupa
da organização e socialização desse conhecimento, mediante processos educativos.

31/08/2022

31/08/2022

31/08/2022

06/06/2022

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

História

História

História

História

História

História

Linguística Aplicada

NÍVEL

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

CAMPUS

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

CÓD.TURMA

MS11007-00395

MS11007-00400

MS11007-00399

MS11007-00397

MS11007-00396

NOME DA DISCIPLINA

PROFESSORES

Igrejas, Missões e Movimentos Religiosos - Atuação
LUIZ FERNANDO MEDEIROS
missionária jesuítica na América Portuguesa:
RODRIGUES
disciplina, sacramentos e missão na Idade Moderna

Populações Negras, Escravismo e Pós-emancipação PAULO ROBERTO STAUDT
Experiências afro-diásporicas: territorialidades,
MOREIRA
identidades& trajetórias

Práticas de Escrita, Narrativas e Representações - O Eliane Cristina Deckmann
trato da natureza e a ecologia dos saberes
Fleck

Sociedades Indígenas: História e Historiografia Carlos Daniel Paz e MARIA
História e Historiografia das Sociedade Indígenas e
CRISTINA BOHN MARTINS
das Missões

Teoria e Metodologia da História II - Escalas,
espaços e conexões Atlânticas

Maira Ines Vendrame

MS11007-00401

Tópicos Especiais de História I - complexidade e
transdisciplinariedade em Ciências Sociais e
Humanas

HERNAN RAMIRO RAMIREZ

MS13002-00651

Seminário de Estudos III - Ensino de Língua
Portuguesa

Profa. Dra. Dorotea Frank
Kersch

CRÉDITOS

3

3

3

3

3

1

3

DATA INÍCIO

14/03/2022

17/03/2022

16/03/2022

15/03/2022

15/03/2022

09/05/2022

16/03/2022

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

SEG 19:30-22:30

Esta disciplina contempla o estudo da ação das instituições eclesiásticas nas Américas e das suas
relações com os poderes civis, envolvidos com a questão indígena. Serão tratadas as motivações,
as dinâmicas, as ideias-guias e as características do processo de missionação ao longo das
diferentes épocas que caracterizam a interação entre os missionários e as sociedades indígenas.
Contemplam-se os complexos processos de construção e reconstrução das práticas e discursos
religiosos da atividade missionária e da constituição de organizações devocionais, bem como as
relações de coexistência e conflitos dos movimentos religiosos decorrentes do contato, à luz de
fontes e documentos eclesiásticos.

QUI 09:00-12:00

A disciplina analisa a presença de populações africanas e afro-descendentes na América Latina,
desde os primórdios da colonização até o pós-emancipação. Através do debate historiográfico, a
disciplina aborda temas como família escrava, alforrias, irmandades, religiosidades,
territorialidades negras, identidades étnico-raciais, trabalho, saúde e práticas de cura,
associativismo, gênero, imprensa e intelectualidade negra.

QUA 14:00-17:00

A disciplina propõe o estudo dos processos que envolvem a elaboração, circulação e recepção
de diversos tipos de narrativas elaboradas na e sobre as Américas, dentre as quais se encontram
as crônicas coloniais, os relatos de missionários, administradores e viajantes, bem como
gravuras, textos históricos, literários ou fílmicos. Sem pretender uma abordagem linear ou
cronológica, a disciplina prevê o estudo das representações difundidas pelas narrativas textuais
e imagéticas produzidas pelas sociedades americanas e daquelas elaboradas sobre essas
sociedades por historiadores, antropólogos e literatos.

TER 19:30-22:30(15/03/2022 a 24/05/2022)
TER 19:30-21:30(07/06/2022 a 14/06/2022)

A disciplina se propõe a discutir as atuais tendências da historiografia produzida na e sobre a
América Latina. Essa produção vem sofrendo sensível transformação nas últimas décadas em
decorrência, entre outras coisas, da aproximação entre os campos disciplinares da História e da
Antropologia, que contribuiu para a reavaliação de uma série de teorias, abordagens e
conceitos. Em relação às sociedades indígenas, se propõe a discutir, a partir de fontes orais,
etnográficas, linguísticas, entre outras, novas possibilidades de tratar os temas do contato

14/06/2022

TER 14:00-17:00

Este seminário procura analisar as propostas de renovação temáticas, teóricas e/ou
metodológicas vinculadas ao campo disciplinar da História. A discussão acerca do trabalho de
construção conceitual, clássico e atual, as novas metodologias e abordagens que surgem
impulsionadas pela revolução tecnológica, bem como os questionamentos e desafios colocados
para os historiadores em função dos parâmetros científicos contemporâneos são objetos
relevantes a serem tratados nas discussões e leituras desenvolvidas.

13/05/2022

SEG 14:00-17:00(09/05/2022 a 13/05/2022)
TER 14:00-17:00(09/05/2022 a 13/05/2022)
QUA 14:00-17:00(09/05/2022 a 13/05/2022)
QUI 14:00-17:00(09/05/2022 a 13/05/2022)
SEX 14:00-17:00(09/05/2022 a 13/05/2022)

Os Tópicos Especiais priorizam o tratamento de questões de ordem epistemológica, teórica e
metodológica, buscando identificar, aprender e oferecer ao aluno propostas inovadoras, nãoconvencionais ou ainda não consolidadas na área, eventualmente de caráter transdisciplinar, e
que representem possibilidades concretas de avanço e qualificação na prática da pesquisa
histórica.

06/06/2022

23/06/2022

15/06/2022

14/06/2022

08/06/2022

QUI 08:30 - 11:30

Diferentes abordagens para questões de ensino de língua portuguesa em contexto escolar.
Discussão de pesquisas acadêmicas e documentos oficiais brasileiros que orientam o ensino na
área. Leitura, escrita, oralidade e análise linguística/semiótica, diversidade linguística no ensino
de língua portuguesa

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

NÍVEL

CAMPUS

CÓD.TURMA

NOME DA DISCIPLINA

PROFESSORES

CRÉDITOS

DATA INÍCIO

DATA FIM

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

Estudo da articulação entre teorias e práticas que orientam as diferentes concepções de ensinoaprendizagem de línguas adicionais, com enfoque especial no desenvolvimento de competências
linguísticas e discursivas; análise de práticas pedagógicas e discursivas dentro e fora do contexto
formal de ensino de línguas adicionais, como elementos potencializadores de transformação
social

Linguística Aplicada

Mestrado

São Leopoldo

MS13002-00652

Seminário de Estudos III - Ensino de Línguas
Adicionais

Cristiane Maria Schnack

3

17/03/2022

30/06/2022

QUI 19:00-22:00

Linguística Aplicada

Mestrado

São Leopoldo

MS13002-00655

Seminário de Estudos III - Estudos das Narrativas
Orais

Prof. Dr. Caio César Costa
Ribeiro Mira

3

15/03/2022

07/06/2022

QUA 19:00 - 22:00

Estudo de um tema específico, voltado para um problema de pesquisa definido.

Linguística Aplicada

Mestrado

São Leopoldo

MS13002-00654

Seminário de Estudos III - Linguagem, Inclusão e
Diferença

Profa. Dra. Cátia De
Azevedo Fronza

3

18/03/2022

17/06/2022

TER 14:00 - 17:00

Estudo de um tema específico, voltado para um problema de pesquisa definido.

SEX 08:30-11:30

Relação entre situação sociodiscursiva, gênero discursivo e textualidade. Plano de texto.
Categorias de organização da textualidade: conexidade, coesão, coerência. Operações de
segmentação e de ligação textual e relações de interdependência. O texto como conjunto de
hierarquizado de ações.

SEX 14:00 - 17:00
SEX 19:00 - 22:00

Aditivos e coadjuvantes de tecnologia na indústria de alimentos. Aspectos de legislação.
Ingredientes funcionais: Ingredientes funcionais: Corantes. Gomas. Flavonoides e outros
compostos fenólicos. Extratos vegetais aplicados a estética. Ômega 3. Fitoesteróis. Probióticos.
Prebióticos. Propriedades físico-químicas e tecnológicas de ingredientes funcionais. Perspectivas
no desenvolvimento de alimentos funcionais (nanotecnologia).

QUI 19:00-22:00

Serão abordadas as bases fisiológicas da homeostase e os distúrbios comuns resultantes da
deficiência e do excesso nutrientes, com um foco específico nos macronutrientes. Além disso, os
tópicos abordados também incluirão a adaptação à fome e os efeitos da restrição calórica
durante a vida, obesidade e suas complicações, metabolismo das lipoproteínas e doenças
cardiovasculares, além das causas, mecanismos da doença e tratamento de diabetes mellitus e
do câncer. Após a conclusão das aulas e das sessões de discussão, os alunos terão desenvolvido
um entendimento avançado da contribuição dos nutrientes e da regulação das vias metabólicas
para o desenvolvimento de algumas doenças humanas. Após esta unidade, os alunos terão
adquirido conhecimentos sobre os conceitos básicos da biologia metabólica, sua relação com
distúrbios comuns como obesidade, diabetes, câncer e doenças cardiovasculares, bem como a

QUI 19:00-22:00

Conceitos fundamentais em produtos. A inovação em produtos. Etapas para lançamento de
novos produtos. O ciclo de vida do produto. Análise do ciclo de vida do produto. Estratégia para
o ciclo de vida dos produtos. Análise do portfólio de produtos. Gerenciamento do portfólio de
produtos. A estratégia de marcas, embalagem e rotulagem. O gerenciamento de produtos e
marcas nas organizações. Etapas para o desenvolvimento de um novo produto. Aspectos legais
para o lançamento de um novo produto no mercado. Ferramentas aplicadas ao
desenvolvimento de novos produtos. Desenvolvimento de equipes de P,D&I.

Linguística Aplicada

Nutrição e Alimentos

Nutrição e Alimentos

Nutrição e Alimentos

Mestrado

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

São Leopoldo

MS13002-00653

MP12002-00225

MP12002-00223

MP12002-00222

Seminário de Estudos III - Linguística TextualDiscursiva

Aplicação de Ingredientes Funcionais no
Desenvolvimento de Produtos

Bases Fisiológicas e Metabólicas da Saúde e da
Doença

Desenvolvimento de Novos Produtos

MARIA EDUARDA GIERING

ROCHELE CASSANTA ROSSI

JULIANA DE CASTILHOS

Jessica Fernanda Hoffmann

3

2

2

2

18/03/2022

24/06/2022

07/04/2022

07/04/2022

17/06/2022

29/07/2022

28/07/2022

28/07/2022

OFERTA TRILHA MESTRADO (Graduação PRO) 2022/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação.

CURSO

Nutrição e Alimentos

Nutrição e Alimentos

NÍVEL

Mestrado
Profissional

Mestrado
Profissional

CAMPUS

São Leopoldo

São Leopoldo

CÓD.TURMA

MP12002-00224

MP12002-00226

NOME DA DISCIPLINA

Ecologia Nutricional

PROFESSORES

Vanessa Backes e Valmor
Ziegler

CRÉDITOS

3

DATA INÍCIO

08/04/2022

DATA FIM

29/07/2022

DIA DA SEMANA/ HORÁRIO

EMENTA DA DISCIPLINA

SEX 14:00 - 17:00
SEX 19:00 - 22:00

Conceito holístico e visão sistêmica da Nutrição, os efeitos desta sobre a saúde, meio ambiente,
sociedade e economia. Componentes do sistema alimentar: plantio, produção, colheita,
preservação, armazenamento, transporte, processamento, embalagem, comércio, distribuição,
preparação, composição e consumo de alimentos, bem como a eliminação de resíduos.

SAB 09:00-12:00

Métodos científicos; Etapas para elaboração de um projeto científico; Delineamentos de
pesquisa; Pesquisa experimental; Busca de artigos científicos em base de dados; Software de
gestão de referências bibliográficas; Análise crítica de artigo científico, Apresentação de projeto
científico.

Metodologia de Pesquisa

Paula Dal Bo Campagnolo e
Priscila Schmidt Lora

2

11/03/2022

08/07/2022

SEX 13:30-15:10

Concepções de sujeito, decorrentes formas de abordagem clínica e a ética implicada nessas
abordagens; concepções de saúde/doença à luz de diferentes paradigmas; a Clínica Psicológica
como campo de produção de conhecimento; práticas clínicas e suas interfaces.

2

09/04/2022

30/07/2022

Psicologia

Mestrado

São Leopoldo

MS12002-00302

Clínica Psicológica

Rebeca Veras de Andrade
Vieira e Vera Regina
Rohnelt Ramires

Psicologia

Mestrado

São Leopoldo

MS12002-00300

Oficina de Produção Textual

JANINE KIELING MONTEIRO

2

10/03/2022

07/07/2022

QUI 17:30-19:10

A produção de textos e a escrita na Clínica Psicológica; a elaboração de artigos científicos.

Saúde Coletiva

Mestrado

São Leopoldo

MS12004-00266

Oficina de Projeto

Juvenal Soares Dias da
Costa

1

04/04/2022

18/07/2022

SEG 17:45-20:45

Propicia o conhecimento das diferentes etapas do projeto de pesquisa e instrumentaliza para a
elaboração do projeto.

Seminário Integralizador I – Cenários Históricos,
Políticos e Sociais em Saúde

Juvenal Soares Dias da
Costa e Maria Leticia
Rodrigues Ikeda

SEG 14:00-17:30

Relaciona o cenário histórico e o contexto político brasileiro, enfatizando o modelo
socioeconômico como determinante das políticas no campo da saúde. Discute aspectos
históricos da saúde no Brasil, a Reforma Sanitária, O SUS e as novas propostas de atenção em
saúde baseadas na integralidade, universalidade e equidade.

Saúde Coletiva

Mestrado

São Leopoldo

MS12004-00253

2

04/04/2022

23/05/2022

