
CURSO NÍVEL CAMPUS CÓD.TURMA NOME DA DISCIPLINA PROFESSORES CRÉDITOS DATA INÍCIO DATA FIM DIA DA SEMANA/  HORÁRIO CATEGORIA DA TURMA/DISCIPLINA EMENTA DA DISCIPLINA

Administração Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15001-00450
Tópicos Especiais em Administração III: Estratégias Colaborativas Orientadas à 

Sustentabilidade
Bruno Anicet Bittencourt 03/09/2022 03/12/2022 SAB 09:00-12:00 Presencial remoto

Administração Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15001-00354 Tópicos Especiais em Administração III: Entrepreneurship: a project-based approach Yeda Swirski de Sousa 3 14/09/2022 21/12/2022 QUA 17:30-20:30 Presencial remoto

New ventures, organizational change, and social innovation require entrepreneurship and new actionable projects. In business and society, 

there is an essential role played by high qualified individuals on creating and proposing ideas to be converted in solutions to existing problems 

and innovation. New actionable projects can provide work opportunities for individual and leverage improvement and transformation in 

organizations and society.

This course proposes to bridge academic research, specialized knowledge and creativity into practical and actionable projects. Various 

academic fields provide a basis for such projects encompassing science and technology careers as well as those connected to management, 

design, communication, humanities, and arts.

The introductory part of the course focus on case studies analysis of existing knowledge and creativity-based enterprises. This introduction 

aims to inspire new projects and to expose participants to the different elements related to entrepreneurship such as market and customer 

understanding; funding sources; incubation opportunities; regulations; national and international markets.

The main deliverable at the end of the course is a business model for a new project. A method of project developments in entrepreneurship 

inspired in the action-learning approach supports the activities along the course.

Administração Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15001-00348
Tópicos Especiais em Administração III: Estratégias Colaborativas Orientadas à 

Sustentabilidade
Bruno Anicet Bittencourt 3 03/09/2022 03/12/2022 SAB 09:00-12:00 Presencial remoto

Administração Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15001-00274 Tópicos Especiais em Administração III: Entrepreneurship: a project-based approach Yeda Swirski de Sousa 3 14/09/2022 21/12/2022 QUA 17:30-20:30 Presencial remoto

New ventures, organizational change, and social innovation require entrepreneurship and new actionable projects. In business and society, 

there is an essential role played by high qualified individuals on creating and proposing ideas to be converted in solutions to existing problems 

and innovation. New actionable projects can provide work opportunities for individual and leverage improvement and transformation in 

organizations and society.

This course proposes to bridge academic research, specialized knowledge and creativity into practical and actionable projects. Various 

academic fields provide a basis for such projects encompassing science and technology careers as well as those connected to management, 

design, communication, humanities, and arts.

The introductory part of the course focus on case studies analysis of existing knowledge and creativity-based enterprises. This introduction 

aims to inspire new projects and to expose participants to the different elements related to entrepreneurship such as market and customer 

Administração Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15001-00339 Administração Estratégica
Guilherme Trez

Jorge Renato de Souza Verschoore Filho
3 08/09/2022 08/12/2022 QUI 14:00-17:00 Presencial remoto

A disciplina aborda a evolução do pensamento estratégico através do estudo das diversas correntes identificáveis ao longo das décadas. A 

questão da adequação entre o ambiente interno das organizações e o seu ambiente externo. Análise histórica sobre o impacto das diversas 

correntes no conteúdo no processo estratégico das organizações. A relação entre estratégia e inovação. A adaptação dos conteúdos da 

estratégia às condições regionais. As diferentes situações quanto ao escopo estratégico: países, mercados e setores de negócios.

Administração Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15001-00441 Administração Estratégica
Guilherme Trez

Jorge Renato de Souza Verschoore Filho
3 08/09/2022 08/12/2022 QUI 14:00-17:00 Presencial remoto

A disciplina aborda a evolução do pensamento estratégico através do estudo das diversas correntes identificáveis ao longo das décadas. A 

questão da adequação entre o ambiente interno das organizações e o seu ambiente externo. Análise histórica sobre o impacto das diversas 

correntes no conteúdo no processo estratégico das organizações. A relação entre estratégia e inovação. A adaptação dos conteúdos da 

estratégia às condições regionais. As diferentes situações quanto ao escopo estratégico: países, mercados e setores de negócios.

Administração Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15001-00342 Marketing Estratégico Celso Augusto de Matos 3 02/09/2022 02/12/2022 SEX 17:30-20:30 Presencial remoto

Esta disciplina aborda o processo estratégico em marketing. Para possibilitar a compreensão da natureza deste processo, são discutidos o 

papel do marketing na discussão da estratégia organizacional; a orientação das organizações para o mercado; a importância do cliente; as 

estratégias de marketing e as consequências decorrentes da sua implementação; e a interface entre as estratégias de marketing e estratégias 

de outras áreas funcionais.

Administração Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15001-00448 Marketing Estratégico Celso Augusto de Matos 3 02/09/2022 02/12/2022 SEX 17:30-20:30 Presencial remoto

Esta disciplina aborda o processo estratégico em marketing. Para possibilitar a compreensão da natureza deste processo, são discutidos o 

papel do marketing na discussão da estratégia organizacional; a orientação das organizações para o mercado; a importância do cliente; as 

estratégias de marketing e as consequências decorrentes da sua implementação; e a interface entre as estratégias de marketing e estratégias 

de outras áreas funcionais.

Administração Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15001-00338 Negócios Internacionais Ivan Lapuente Garrido 3 01/09/2022 01/12/2022 QUI 09:00-12:00 Presencial físico

Esta disciplina trata das estratégias de entrada em mercados internacionais, sua interface e impactos em relação às estratégias competitivas 

das empresas e, também, das principais teorias que abordam a internacionalização das empresas sob as óticas econômica e 

comportamental.  

Administração Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15001-00438 Negócios Internacionais Ivan Lapuente Garrido 3 01/09/2022 01/12/2022 QUI 09:00-12:00 Presencial físico

Esta disciplina trata das estratégias de entrada em mercados internacionais, sua interface e impactos em relação às estratégias competitivas 

das empresas e, também, das principais teorias que abordam a internacionalização das empresas sob as óticas econômica e 

comportamental.  

Arquitetura e Urbanismo

 "a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MP16002-00152 Seminário de Pesquisa

André de Souza Silva; Alessandra Teribele,

Julian Grub; Maria Fernanda de oliveira;

Marco Aurélio Stumpf Gonzales

3 02/09/2022 15/10/2022

SEX 14:00-17:00(02/09/2022)

SEX 18:00-21:00(09/09/2022 a 30/09/2022)

SEX 18:00-21:00(07/10/2022)

SAB 08:30-11:30(15/10/2022)

SAB 13:30-16:30(15/10/2022)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

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.

Arquitetura e Urbanismo

 "a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MP16002-00145 A Produção da Habitação Social Sustentável Adalberto Heck 3 02/09/2022 14/10/2022
SEX - 14:00 às 17:00

SEX - 18:00 às 21:00

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Abordagem crítica sobre o cenário da Habitação Social atual. Estudo do desempenho multidisciplinar de planejamento da produção de

habitação social sustentável.

OFERTA ALUNO NÃO REGULAR 2022/2

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 .



Arquitetura e Urbanismo

 "a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MP16002-00166 Tópicos Especiais III: Desempenho das edificações Bernardo Tutikian 3 03/09/2022 24/09/2022
SÁB - 08:30 ás 11:30

SÁB - 13:30 às 16:30

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Esta atividade aborda instrumentos para a análise de desempenho dos sistemas construtivos, trabalhando com resistência mecânica,

resistência contra incêndio, estanqueidade e durabilidade. São discutidas as diferentes abordagens, ensaios e técnicas para a avaliação

de sistemas construtivos, visando a redução de resíduos ao longo do ciclo de vida das edificações.

Arquitetura e Urbanismo

 "a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MP16002-00160 Tópicos Especiais I: Projetos Inovadores e Construções Alternativas Julian Grub 1 01/10/2022 08/10/2022
SÁB - 08:30 ás 11:30

SÁB - 13:30 às 16:30

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Por meio de projetos inovadores e técnicas alternativas de construções, a disciplina busca oferecer uma visão crítica sobre a forma de

construir, aproximando o uso de novos materiais com as novas formas de concepção projetual, ampliando a discussão do fazer

arquitetônico.

Arquitetura e Urbanismo

 "a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MP16002-00126 Tópicos especiais II: Desempenho Térmico das Edificações Maria Fernanda 2 21/10/2022 12/11/2022

SEX - 14:00 às 17:00

SEX - 18:00 às 21:00

SÁB - 08:30 às 11:30

SÁB - 13:30 às 16:30

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Avaliação de desempenho acústico, térmico e lumínico de sistemas construtivos. Estudo das variáveis de conforto ambiental em

edificações. Estudo das características dos elementos construtivos que contribuem para condições adequadas de habitabilidade. Estudo

das variáveis que influenciam na propagação do som, transmissão de calor e eficiência luminosa.

Arquitetura e Urbanismo

 "a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MP16002-00141 Patrimônio Ambiental Urbano e Sustentabilidade Ana Meira 3 22/10/2022 10/11/2022
SÁB - 08:30 ás 11:30

SÁB - 13:30 às 16:30

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Análise crítica sobre a conservação do patrimônio ambiental urbano – expresso pela atribuição de valores culturais a lugares e práticas

contidos na cidade, os quais são relevantes pela capacidade de proporcionarem bem-estar e qualidade de vida aos seus habitantes.

Abordagem de conceitos relacionados ao patrimônio ambiental urbano; de bens edificados e seus entornos e de modos de fazer e de

produzir em constante processo de transformação, relacionados à cultura e à ecologia nas cidades.

Arquitetura e Urbanismo

 "a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MP16002-00143 Tópicos Especiais III: Cidades Sustentáveis Izabele Colusso 3 25/11/2022 16/12/2022
SEX - 14:00 às 17:00

SEX - 18:00 às 21:00

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

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.

Arquitetura e Urbanismo

 "a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MP16002-00169 Tópicos Especiais II:Tecnologias digitais na arquitetura sustentável Alessandra Teribele 2 03/12/2022 17/12/2022
SÁB - 08:30 ás 11:30

SÁB - 13:30 às 16:30

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Novas realidades computacionais nos aspectos da arquitetura sustentável. O ato projetual, a representação e a fabricação de edifícios

apoiado por ferramentas digitais que permitem projetar, representar e executar as propostas arquitetônicas utilizando ferramentas e

métodos inovadores.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00273 Governança Corporativa Clea Beatriz Macagnan 3 02/09/2022 02/12/2022 SEX 14:00-17:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Fundamentos teóricos que configuram a emergência de sistemas de Governança; Estruturas de sociedades. Governança no mundo.

Governança no Brasil.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00274 Finanças Comportamentais Roberto Frota Decourt 3 02/09/2022 02/12/2022 SEX 17:30-20:30
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Eficiência de mercado e comportamento racional; anomalias e limites à arbitragem;

comportamento do investidor individual; finanças corporativas com investidores ou gestores

irracionais; assimetria informacional; teoria da agência; heurísticas, vieses cognitivos e teoria

da perspectiva; preferências temporais, auto interesse e autocontrole; excesso de confiança.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00279 Controladoria e Contabilidade Gerencial Carlos Alberto Diehl 3 02/09/2022 02/12/2022 SEX 14:00-17:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina aborda a Contabilidade de Gestão como aquela voltada principalmente ao apoio

do tomador de decisão (interno), atuando no monitoramento do desempenho econômicofinanceiro

da organização. O objetivo da Contabilidade de Gestão é apoiar a tomada de decisão

no sentido de melhorar o desempenho organizacional, a partir da compreensão do modelo de

negócios e as variáveis que o levam ao sucesso. Foca as variáveis econômico-financeiras da

organização, mas pode se basear em informações financeiras e não-financeiras, quantitativas e

qualitativas para apoiar o processo decisório com base em dados e fatos.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00280 Avaliação de Investimentos Luiz Felipe Jostmeier Vallandro 3 02/09/2022 02/12/2022 SEX 14:00-17:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina aborda os seguintes temas: conceitos de risco e retorno; estimativa de taxas de

desconto; projeção de fluxos de caixa; avaliação por múltiplos; avaliação por fluxo de caixa

descontado; contratos futuros e derivativos; opções reais.



Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00254 Auditoria Clovis Antonio Kronbauer 3 02/09/2022 02/12/2022 SEX 17:30-20:30
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Esta disciplina aborda os seguintes temas: a auditoria contábil; origem e evolução da auditoria;

auditoria contábil e perícia contábil; órgãos normativos e normas brasileiras de auditoria;

atividade, comportamento ético e responsabilidade do auditor; auditoria interna e auditoria

externa; diferentes tipos de auditoria; e, auditoria das demonstrações contábeis.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00298 Seminário de Pesquisa Todos 1 02/09/2022 04/11/2022 SEX 09:00-12:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Planejamento, estruturação e elaboração de projeto de pesquisa, especialmente temas referentes

à tese de doutorado.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00375 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças II - Estudos Avançados de Custos Taciana Mareth 2 10/09/2022 03/12/2022 SAB 09:00-11:45
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina contempla tópicos relacionados à gestão contemporânea de custos, contemplando também aqueles relacionados a eventos

externos, mas que direta ou indiretamente influenciam na sustentabilidade das organizações.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00321
Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Temas emergentes em Finanças

Corporativas e de Crédito – Fricções Financeiras
Joao Zani 1 02/09/2022 30/09/2022 SEX 17:30-20:30

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Apresentação e discussão de temas emergentes e/ou disruptivos na área de Finanças. Os conteúdos

são baseados em investigações e/ou práticas inovadoras recentes. Esses temas decorrem do avanço

da economia do conhecimento e da digitalização resultando: em novas práticas de pagamentos, de

financiamentos e de investimentos.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00320
Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Temas emergentes em Governança

– ESG
Joao Zani 1 07/10/2022 11/11/2022 SEX 17:30-20:30

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Apresentação e discussão de temas emergentes na área de Governança. Os conteúdos são baseados

em investigações e/ou práticas inovadoras recentes e da preocupação com a sustentabilidade do

planeta. Esses temas decorrem do avanço da preocupação com a sustentabilidade ambiental, social e

da governança. O tema sustentabilidade é o alicerce da sigla ESG que abrevia as palavras

Environmmental, Social e Corporate Governance. O termo significa boas práticas ambientais sociais

e de governança.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00319 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Text mining para contadores Alexsandro Marian Carvalho 1 02/09/2022 30/09/22 SEX 14:00-17:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Noções de como desenvolver mineração de texto com Python. Text mining (mineração de texto) é o processo de transformar um texto

num formato de dado estruturados para identificar padrões.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00362 Metodologia do Ensino Superior
Amarolinda Iara da Costa Zanela Klein e

Cristiano Machado Costa
3 03/09/2022 03/12/2022 SAB 09:00-11:45

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina discute as principais teorias de currículo e abordagens de ensino. São abordados

os fundamentos da prática docente no ensino superior. Oportuniza experiências práticas através

do exercício de mini-aulas.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00347 Governança Corporativa Clea Beatriz Macagnan 3 02/09/2022 02/12/2022 SEX 14:00-17:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Fundamentos teóricos que configuram a emergência de sistemas de Governança; Estruturas de sociedades. Governança no mundo.

Governança no Brasil.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00348 Finanças Comportamentais Roberto Frota Decourt 3 02/09/2022 02/12/2022 SEX 17:30-20:30
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Eficiência de mercado e comportamento racional; anomalias e limites à arbitragem;

comportamento do investidor individual; finanças corporativas com investidores ou gestores

irracionais; assimetria informacional; teoria da agência; heurísticas, vieses cognitivos e teoria

da perspectiva; preferências temporais, auto interesse e autocontrole; excesso de confiança.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00352 Controladoria e Contabilidade Gerencial Carlos Alberto Diehl 3 02/09/2022 02/12/2022 SEX 14:00-17:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina aborda a Contabilidade de Gestão como aquela voltada principalmente ao apoio

do tomador de decisão (interno), atuando no monitoramento do desempenho econômicofinanceiro

da organização. O objetivo da Contabilidade de Gestão é apoiar a tomada de decisão

no sentido de melhorar o desempenho organizacional, a partir da compreensão do modelo de

negócios e as variáveis que o levam ao sucesso. Foca as variáveis econômico-financeiras da

organização, mas pode se basear em informações financeiras e não-financeiras, quantitativas e

qualitativas para apoiar o processo decisório com base em dados e fatos.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00353 Avaliação de Investimentos Luiz Felipe Jostmeier Vallandro 3 02/09/2022 02/12/2022 SEX 14:00-17:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina aborda os seguintes temas: conceitos de risco e retorno; estimativa de taxas de

desconto; projeção de fluxos de caixa; avaliação por múltiplos; avaliação por fluxo de caixa

descontado; contratos futuros e derivativos; opções reais.



Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00333 Auditoria Clovis Antonio Kronbauer 3 02/09/2022 02/12/2022 SEX 17:30-20:30
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Esta disciplina aborda os seguintes temas: a auditoria contábil; origem e evolução da auditoria;

auditoria contábil e perícia contábil; órgãos normativos e normas brasileiras de auditoria;

atividade, comportamento ético e responsabilidade do auditor; auditoria interna e auditoria

externa; diferentes tipos de auditoria; e, auditoria das demonstrações contábeis.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00354 Seminário de Anteprojetos de Pesquisa - Contabilidade e Finanças

Prof. Roberto Frota Decourt; Clea Beatriz

Macagnan; Clovis Antonio Kronbauer;

Cristiano Machado Costa; Joao Zani; Luiz

Felipe Jostmeier Vallandro

1 09/09/2022 11/11/22 SEX 09:00-12:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Temas relacionados ao planejamento, à estruturação e à elaboração de relatórios de pesquisas

científicas, especialmente aqueles referentes a dissertações de mestrado.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00355 Seminário de Anteprojetos de Pesquisa - Controle de Gestão

Prof. Alexsandro Marian Carvalho; ANDRE

LUIS KORZENOWSKI; Carlos Alberto Diehl;

Miguel Afonso Sellitto; Taciana Mareth;

Tiago Wickstrom Alves

1 09/09/2022 11/11/22 SEX 09:00-12:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Temas relacionados ao planejamento, à estruturação e à elaboração de relatórios de pesquisas

científicas, especialmente aqueles referentes a dissertações de mestrado.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00405 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças II - Estudos Avançados de Custos Taciana Mareth 2 10/09/2022 03/12/2022 SAB 09:00-11:45
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina contempla tópicos relacionados à gestão contemporânea de custos, contemplando também aqueles relacionados a eventos

externos, mas que direta ou indiretamente influenciam na sustentabilidade das organizações.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00386
Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Temas emergentes em Finanças

Corporativas e de Crédito – Fricções Financeiras
Joao Zani 1 02/09/2022 30/09/2022 SEX 17:30-20:30

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Apresentação e discussão de temas emergentes e/ou disruptivos na área de Finanças. Os conteúdos

são baseados em investigações e/ou práticas inovadoras recentes. Esses temas decorrem do avanço

da economia do conhecimento e da digitalização resultando: em novas práticas de pagamentos, de

financiamentos e de investimentos.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00385
Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Temas emergentes em Governança

– ESG
Joao Zani 1 07/10/2022 11/11/2022 SEX 17:30-20:30

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Apresentação e discussão de temas emergentes na área de Governança. Os conteúdos são baseados

em investigações e/ou práticas inovadoras recentes e da preocupação com a sustentabilidade do

planeta. Esses temas decorrem do avanço da preocupação com a sustentabilidade ambiental, social e

da governança. O tema sustentabilidade é o alicerce da sigla ESG que abrevia as palavras

Environmmental, Social e Corporate Governance. O termo significa boas práticas ambientais sociais

e de governança.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00384 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Text mining para contadores Alexsandro Marian Carvalho 1 02/09/2022 30/09/22 SEX 14:00-17:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Noções de como desenvolver mineração de texto com Python. Text mining (mineração de texto) é o processo de transformar um texto

num formato de dado estruturados para identificar padrões.

Ciências Contábeis

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00402 Metodologia do Ensino Superior
Amarolinda Iara da Costa Zanela Klein e

Cristiano Machado Costa
3 03/09/2022 03/12/2022 SAB 09:00-11:45

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina discute as principais teorias de currículo e abordagens de ensino. São abordados

os fundamentos da prática docente no ensino superior. Oportuniza experiências práticas através

do exercício de mini-aulas.

Ciências da Comunicação

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado
nisinos São Leopoldo - 

Se
DT13001-00358 Transmetodologia

Alberto Efendy Maldonado Gómez de la

Torre e JIANI ADRIANA BONIN
3 01/09/2022 10/11/2022

QUI 17:00-20:30

QUA 14:00-17:30(04/01/2023)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

O seminário apresenta fundamentos centrais da vertente transmetodológica; propõe a necessidade de confluências e reconstruções

metodológicas, a partir da reflexão e experimentação epistemológica com diversos métodos. Argumenta sobre o caráter

multidimensional, multicontextual e transdisciplinar da comunicação; e sobre as exigências de complexidade e de diversidade que a área

de conhecimento demanda para formular, estruturar e realizar pesquisas científicas transformadoras. Analisa um conjunto relevante de

modelos teórico-metodológicos, e de experiências paradigmáticas de pesquisa, que sustentam as bases epistemológicas da proposta.

Ciências da Comunicação

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado
nisinos São Leopoldo - 

Se
DT13001-00362 Estudos Empíricos em Midiatização ANA PAULA DA ROSA 3 04/01/2023 13/01/2023

QUI 14:00-17:30(05/01/2023)

SEX 14:00-17:30(06/01/2023)

SEG 09:00-12:30(09/01/2023)

SEG 14:00-17:30(09/01/2023)

TER 09:00-12:30(10/01/2023)

TER 14:00-17:30(10/01/2023)

QUA 09:00-12:30(11/01/2023)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina analisa diferentes estudos empíricos na área da comunicação, que tensionam ou acionam teorias e conceitos da

midiatização. O objetivo da abordagem é duplo: observar os relatos de tais estudos, nos ângulos que constituem sobre midiatização,

levantando suas lógicas específicas de constituição de objetos de pesquisa, suas táticas de apropriação e descoberta; e trabalhar a

questão da produção de conhecimento pela pesquisa empírica, percebendo, aí, articulações e tensionamentos com teorias diversas para

obtenção de achados sobre a realidade. Trata-se de estimular o direcionamento da capacidade inferencial dos estudantes para o

trabalho da inquirição dos observáveis com vistas à apropriação do fazer empírico em seus trabalhos.

Ciências da Comunicação

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado
nisinos São Leopoldo - 

Se
DT13001-00405

Seminário Intensivo II da Linha de Pesquisa 4 - Seminário Internacional de Pesquisas

em Midiatização

ANA PAULA DA ROSA, ANTONIO FAUSTO

NETO, JAIRO GETULIO FERREIRA e PEDRO

GILBERTO GOMES

2 12/12/2022 16/12/2022

SEG 09:00-12:30(12/12/2022)

SEG 14:00-17:30(12/12/2022)

TER 09:00-12:30(13/12/2022)

TER 14:00-17:30(13/12/2022)

QUA 09:00-12:30(14/12/2022)

QUA 14:00-17:30(14/12/2022)

QUI 09:00-12:30(15/12/2022)

QUI 14:00-17:30(15/12/2022)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Os seminários intensivos 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.

Ciências da Comunicação

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado
nisinos São Leopoldo - 

Se
MS13001-00313 Transmetodologia

Alberto Efendy Maldonado Gómez de la

Torre e JIANI ADRIANA BONIN
3 01/09/2022 10/11/2022

QUI 17:00-20:30

QUA 14:00-17:30(04/01/2023)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

O seminário apresenta fundamentos centrais da vertente transmetodológica; propõe a necessidade de confluências e reconstruções

metodológicas, a partir da reflexão e experimentação epistemológica com diversos métodos. Argumenta sobre o caráter

multidimensional, multicontextual e transdisciplinar da comunicação; e sobre as exigências de complexidade e de diversidade que a área

de conhecimento demanda para formular, estruturar e realizar pesquisas científicas transformadoras. Analisa um conjunto relevante de

modelos teórico-metodológicos, e de experiências paradigmáticas de pesquisa, que sustentam as bases epistemológicas da proposta.



Ciências da Comunicação

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado
nisinos São Leopoldo - 

Se
MS13001-00316 Estudos Empíricos em Midiatização ANA PAULA DA ROSA 3 04/01/2023 13/01/2023

QUI 14:00-17:30(05/01/2023)

SEX 14:00-17:30(06/01/2023)

SEG 09:00-12:30(09/01/2023)

SEG 14:00-17:30(09/01/2023)

TER 09:00-12:30(10/01/2023)

TER 14:00-17:30(10/01/2023)

QUA 09:00-12:30(11/01/2023)

QUA 14:00-17:30(11/01/2023)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina analisa diferentes estudos empíricos na área da comunicação, que tensionam ou acionam teorias e conceitos da

midiatização. O objetivo da abordagem é duplo: observar os relatos de tais estudos, nos ângulos que constituem sobre midiatização,

levantando suas lógicas específicas de constituição de objetos de pesquisa, suas táticas de apropriação e descoberta; e trabalhar a

questão da produção de conhecimento pela pesquisa empírica, percebendo, aí, articulações e tensionamentos com teorias diversas para

obtenção de achados sobre a realidade. Trata-se de estimular o direcionamento da capacidade inferencial dos estudantes para o

trabalho da inquirição dos observáveis com vistas à apropriação do fazer empírico em seus trabalhos.

Ciências da Comunicação

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado
nisinos São Leopoldo - 

Se
MS13001-00335

Seminário Intensivo II da Linha de Pesquisa 4 - Seminário Internacional de Pesquisas

em Midiatização e Processos Sociais

ANA PAULA DA ROSA, ANTONIO FAUSTO

NETO, JAIRO GETULIO FERREIRA e PEDRO

GILBERTO GOMES

2 12/12/2022 16/12/2022

SEG 09:00-12:30(12/12/2022)

SEG 14:00-17:30(12/12/2022)

TER 09:00-12:30(13/12/2022)

TER 14:00-17:30(13/12/2022)

QUA 09:00-12:30(14/12/2022)

QUA 14:00-17:30(14/12/2022)

QUI 09:00-12:30(15/12/2022)

QUI 14:00-17:30(15/12/2022)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Os seminários intensivos 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.

Computação Aplicada Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16001-00184 Computação Gráfica I
Luiz Gonzaga da Silveira Junior/ Maurício 

Roberto Veronez
3 30/08/2022 06/12/2022 TER 19:30-22:30 Presencial remoto

Fornece uma visão geral da computação gráfica através de seus fundamentos. Aborda temas como fundamentos de cor e sistemas de cor, 

síntese e visualização de imagens (câmera sintética), objetos bidimensionais e tridimensionais, modelagem de curvas e superfícies e 

introdução aos modelos avançados de iluminação.

Computação Aplicada Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16002-00085 Computação Gráfica I
Luiz Gonzaga da Silveira Junior/ Maurício 

Roberto Veronez
3 30/08/2022 06/12/2022 TER 19:30-22:30 Presencial remoto

Fornece uma visão geral da computação gráfica através de seus fundamentos. Aborda temas como fundamentos de cor e sistemas de cor, 

síntese e visualização de imagens (câmera sintética), objetos bidimensionais e tridimensionais, modelagem de curvas e superfícies e 

introdução aos modelos avançados de iluminação.

Computação Aplicada Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16001-00212 Desenvolvimento de Software Orientado à Computação Móvel e Ubíqua Cristiano Bonato Both 3 30/08/2022 06/12/2022 TER 19:30-22:30 Presencial remoto

Trata dos princípios da computação móvel e ubíqua, principalmente, fundamentos teóricos e práticos; modelos de desenvolvimento de 

software orientados à mobilidade e a ubiquidade na computação; princípios de linguagens dedicadas à programação de sistemas móveis e 

ubíquos. Estuda aplicações relacionadas à computação móvel e ubíqua.

Computação Aplicada Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16002-00119 Desenvolvimento de Software Orientado à Computação Móvel e Ubíqua Cristiano Bonato Both 3 30/08/2022 06/12/2022 TER 19:30-22:30 Presencial remoto

Trata dos princípios da computação móvel e ubíqua, principalmente, fundamentos teóricos e práticos; modelos de desenvolvimento de 

software orientados à mobilidade e a ubiquidade na computação; princípios de linguagens dedicadas à programação de sistemas móveis e 

ubíquos. Estuda aplicações relacionadas à computação móvel e ubíqua.

Computação Aplicada Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16001-00215 Sistemas Adaptativos Inteligentes Gabriel de Oliveira Ramos 3 30/08/2022 06/12/2022 TER 19:30-22:30 Presencial remoto

Apresenta sistemas adaptativos e técnicas de aprendizado automático. Seguindo as premissas da área de Inteligência Computacional, são 

abordados métodos de aprendizado e otimização, incluindo: Redes Neurais Artificiais, Sistemas Fuzzy e Algoritmos Genéticos. Além da 

possibilidade de integração desses no sentido de compor sistemas híbridos.

Computação Aplicada Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16002-00120 Sistemas Adaptativos Inteligentes Gabriel de Oliveira Ramos 3 30/08/2022 06/12/2022 TER 19:30-22:30 Presencial remoto

Apresenta sistemas adaptativos e técnicas de aprendizado automático. Seguindo as premissas da área de Inteligência Computacional, são 

abordados métodos de aprendizado e otimização, incluindo: Redes Neurais Artificiais, Sistemas Fuzzy e Algoritmos Genéticos. Além da 

possibilidade de integração desses no sentido de compor sistemas híbridos.

Computação Aplicada Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16001-00170 Engenharia de Software
Jorge Luis Victoria Barbosa/

Kleinner Silva Farias de Oliveira
3 31/08/2022 14/12/2022 QUA 19:30-22:30 Presencial remoto

Conceitos de engenharia de software, suas arquiteturas, processos de gerência e desenvolvimento de sistemas, suas metodologias e critérios 

de qualidade, bem como seus projetos de testes. Modelos de interoperabilidade e ambientes de suporte ao desenvolvimento e gerencia de 

projetos de software. 

Computação Aplicada Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16002-00071 Engenharia de Software
Jorge Luis Victoria Barbosa/

Kleinner Silva Farias de Oliveira
3 31/08/2022 14/12/2022 QUA 19:30-22:30 Presencial remoto

Conceitos de engenharia de software, suas arquiteturas, processos de gerência e desenvolvimento de sistemas, suas metodologias e critérios 

de qualidade, bem como seus projetos de testes. Modelos de interoperabilidade e ambientes de suporte ao desenvolvimento e gerencia de 

projetos de software. 

Computação Aplicada Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16001-00158 Probabilidade e Inferência Estatística
Rodrigo da Rosa Righi/

Marco Aurelio Stumpf Gonzalez
3 01/09/2022 24/11/2022 QUI 19:30-22:30 Presencial remoto

Apresenta conceitos de probabilidade e de inferência estatística como ferramenta de análise e avaliação de experimentos, desenvolvendo os 

conceitos de variáveis aleatórias, valores esperados e momentos, distribuições contínuas, amostragem, estimação pontual, distribuição 

normal multivariada, distribuições amostrais, intervalos de estimação, teste de hipóteses, modelos experimentais, teste de hipóteses e 

métodos não paramétricos.

Computação Aplicada Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16002-00055 Probabilidade e Inferência Estatística
Rodrigo da Rosa Righi/

Marco Aurelio Stumpf Gonzalez
3 01/09/2022 24/11/2022 QUI 19:30-22:30 Presencial remoto

Apresenta conceitos de probabilidade e de inferência estatística como ferramenta de análise e avaliação de experimentos, desenvolvendo os 

conceitos de variáveis aleatórias, valores esperados e momentos, distribuições contínuas, amostragem, estimação pontual, distribuição 

normal multivariada, distribuições amostrais, intervalos de estimação, teste de hipóteses, modelos experimentais, teste de hipóteses e 

métodos não paramétricos.

Design 

 "a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS16002-00185 Experimentação em Design Estratégico (optatitiva)
Guilherme Englert Correa Meyer

Debora Barauna
3 02/09/2022 16/12/2022 SEX 14:00-17:00 Presencial físico

A atividade explora as práticas de processo projetual na perspectiva crítica das teorias e métodos de Design Estratégico e seus reflexos nas 

experiências de design.



Design 

 "a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS16002-00183 Experiência do Usuário (Optativa)
Filipe Campelo Xavier da Costa

Fabricio Farias Tarouco
3 02/09/2022 16/12/2022 SEX 19:15-22:15

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

A atividade propõe discutir o processo de construção da experiência do usuário a partir dos seus elementos constituintes, bem como fornecer 

subsídios teóricos e metodológicos para análise, design e avaliação de projetos de design

Design 

 "a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS16002-00196 Processos de Significação e Comunicação (Optativa) Ione Maria Ghislene Bentz 3 01/09/2022 15/12/2022 SEX 19:15-22:15
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Essa disciplina foca a compreensão dos processos criativos da linguagem e sua aplicabilidade no campo das ciências. Desenvolverá práticas 

de língua/discurso, design e comunicação na perspectiva da transdisciplinaridade, articuladas para produção de sentidos nos projetos e 

práticas tecno-socioculturais.

Design 

 "a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS16002-00184 Ecossistemas de Cocriação e Inovação (Optativa)
Gustavo Severo de Borba (on Line)

Karine de Mello Freire
3 03/09/2022 17/12/2022 SAB 09:00-12:00 Presencial remoto

A partir de uma perspectiva ecossistêmica, a atividade visa a compreensão dos processos de inovação orientados pelo design que ocorrem 

nas organizações e na sociedade, valorizando o potencial criativo das redes de colaboração e promovendo a sustentabilidade. 

Design

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS16002-00183 Experiência do Usuário (Optativa)
Filipe Campelo Xavier da Costa

Fabricio Farias Tarouco
3 02/09/2022 16/12/2022 SEX 19:15-22:15

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto
A atividade propõe discutir o processo de construção da experiência do usuário a partir dos seus

Design

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS16002-00196 Processos de Significação e Comunicação (Optativa) Ione Maria Ghislene Bentz 3 01/09/2022 15/12/2022 SEX 19:15-22:15
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto
Essa disciplina foca a compreensão dos processos criativos da linguagem e sua aplicabilidade no

Direito Doutorado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
DT14001-00004 Metamorfoses do Direito e Atualidade da Crítica JOSE RODRIGO RODRIGUEZ 4 30/08/2022 13/12/2022 TER 14:00-17:20

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

O objetivo desta disciplina é investigar o sentido da crítica de inspiração frankfurtiana ao direito em face das metamorfoses que o estado de 

direito está sofrendo no mundo contemporâneo. A disciplina buscará identificar o diagnóstico do tempo dos autores deste campo e atualizar 

o seu pensamento com a finalidade de repensar a ligação entre direito e democracia para além das fronteiras dos estados nacionais e das 

instituições internacionais criadas a partir do modelo estatal, sob a forma de uma “teoria da perversão do direito” e do ideal normativo de 

uma “democracia multinormativa”.

Direito Doutorado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
DT14001-00003 Direito Digital Temis Limberger 4 30/08/2022 13/12/2022 TER 14:00-17:20

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

O mundo globalizado implica em modificações no Direito. Com isso, as fontes clássicas do Direito soçobraram e a produção normativa ocorre, 

a partir de outras influências. A sociedade complexa influi na pluralidade da formação das leis, bem como apresenta outras maneiras de 

regulação. A tradicional primazia da lei e a figura da pirâmide, experimentam uma nova representação, a partir da mudança na aldeia global. 

Daí a proposição de pluralismo ordenado ou abóboda.  Neste contexto, democracia e cidadania modificam-se, também. Por isso, a 

democracia digital é uma tendência, bem como a cibercidadania. Assim, a (im)possibilidade de diálogo entre a democracia representativa e a 

democracia digital desafiam os intérpretes. A democracia digital e a (in)compatibilidade com os Direitos Humanos são uma tensão constante. 

E, ainda, as redes de indignação e as suas demandas reclamam a incorporação de suas reivindicações pelo Estado. A administração pública 

transformou-se, devido ao novo perfil do Estado, decorrente das relações que se travam no ambiente informático. Com isso, a sociedade em 

rede, alterou os elementos clássicos estatais. A perda da importância do território físico ocorreu, devido à rápida circulação de informação e 

Direito Doutorado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
DT14001-00002 Os Desafios das Transformações Contemporâneas no Direito Privado Wilson Engelmann 4 29/08/2022 05/12/2022 SEG 18:30-21:50

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

As transformações contemporâneas na sociedade geradas pela revolução tecnocientífica, também chamada de Quarta Revolução Industrial; 

o Direito Privado e o Direito Público (e a dicotomia?) frente à emergência das novas tecnologias, notadamente as nanotecnologias; o Direito 

Natural como fundamento ético do Direito Positivo: o papel da razão prática e dos princípios; a (re)leitura ou descontinuidade(?) da Teoria do 

Fato Jurídico apresentada por Pontes de Miranda; a importância dos direitos da personalidade e dos contratos no cenário contemporâneo 

das fontes do Direito; o lugar da Filosofia no Direito à construção de respostas jurídicas criativas no espaço de inovação tecnológica, 

potencializadas pela comunicação entre as Fontes do Direito; a análise econômica do Direito e o seu papel na criação dos marcos 

regulatórios; o Direito do futuro e o futuro do Direito no cenário de inovação: responsible research and innovation (RRI) e ethical, legal and 

social implications (ELSI).

Direito Doutorado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
DT14001-00001 Teoria Crítica do Processo Darci Guimaraes Ribeiro 4 29/08/2022 05/12/2022 SEG 14:00-17:20

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Crítica à concepção dualista de Direito. A hermenêutica filosófica como condição de possibilidade para a satisfação adequada das pretensões 

e a observância das particularidades dos casos concretos. A formação epistemológica do processo no Estado de Direito. As relações entre 

processo e democracia. Os desafios da jurisdição na sociedade ‘pós-moderna’.

Direito Doutorado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MS14001-00002 Teoria Constitucional ANDERSON VICHINKESKI TEIXEIRA 3 29/08/2022 21/11/2022 SEG 18:30-21:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Constitucionalismo: antigo e moderno. A institucionalização do poder político: o Estado constitucional. As Declarações de Direitos: 

incorporação constitucional e cidadania. Democracia constitucional: separação dos poderes e federalismo. A Justiça constitucional: o controle 

de constitucionalidade das leis; a proteção dos direitos fundamentais e a reforma do Judiciário.

Direito Mestrado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MS14001-00001 Direito, Estado e Justiça Clarissa Tassinari 3 31/08/2022 14/12/2022 QUA 14:00-17:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

A discussão sobre os fundamentos do Estado é o espaço da Filosofia Política. Os pressupostos filosóficos que lhe justificam (isto é, que dão 

legitimidade ao Estado), como, por exemplo, as concepções de justiça e os modelos de democracia, podem ser considerados possíveis pontos 

de ancoragem para o surgimento de perfis estatais ao longo da história. Para além do aprofundamento teórico que envolve “Direito, Estado e 

Justiça”, importa também compreender os impactos institucionais deste tipo de reflexão. Em outras palavras, diante do contexto de 

transformação político-jurídico que afeta o Estado na contemporaneidade, torna-se relevante dar ênfase ao debate que lança 

questionamentos sobre a conjugalidade entre os elementos conceituais do Estado e aqueles que “operacionalizam” sua atuação, seja numa 

perspectiva mais abrangente (modelo de Estado) ou local (Estado brasileiro).

Direito Mestrado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MS14001-00007 Teoria do Estado Contemporâneo Gabriel de Jesus Tedesco Wedy 3 31/08/2022 14/12/2022 QUA 18:30-21:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

A teoria política clássica. O pensamento contratualista e neocontratualista. O Estado moderno, pós moderno e suas formulações. A Teoria 

Política contemporânea. O Estado Liberal, Social, Neoliberal em suas diversas apresentações. A questão democrática no contexto das novas 

tendências autoritárias. O Estado Regulatório e sua necessária humanização. O Estado no contexto do direito e desenvolvimento sustentável. 

O Estado Socioambiental de Direito na Era das mudanças climáticas.

Direito Mestrado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MS14001-00004 Regulação Ambiental DELTON WINTER DE CARVALHO 3 30/08/2022 29/11/2022 TER 08:00-11:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Aspectos estruturantes da matriz de desenvolvimento e regulação ambiental na Constituição brasileira. Estado Democrático Ambiental. 

Elementos constituintes do Estado Democrático Ambiental: Juridicidade e ‘status’ de direito fundamental. Nova geração de conflituosidade 

ambiental. Mudanças Climáticas. Desastres Ambientais. Deveres de prevenção, resposta e compensação ambiental. Instrumentos jurídico-

econômicos de proteção ambiental. A ordem econômica e a tutela ambiental na Constituição. Risco e Dano Ambiental.



Direito Mestrado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MS14001-00008 Direitos Humanos FERNANDA FRIZZO BRAGATO 3 29/08/2022 21/11/2022 SEG 14:00-17:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

As concepções de direitos humanos e sua evolução. Instrumentos de proteção nacionais e internacionais e sua aplicação. A inefetividade da 

aplicação dos direitos humanos na atualidade.

Direito Mestrado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MS14001-00006 Direito da Integração Luciane Klein Vieira e Sandra Cecilia Negro 3 31/08/2022 14/12/2022 QUA 14:00-17:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Fundamentos teóricos, históricos, econômicos e jurídicos da integração regional. Tipologia e objetivos econômicos da integração. A União 

Europeia e o MERCOSUL. Estrutura orgânica e funcionamento. Direito originário e derivado. O sistema de solução de controvérsias e a 

formação dos princípios do direito da integração. A aplicação do Direito da Integração pelo juiz nacional. Perspectivas de outros esquemas de 

integração regional.

Direito Mestrado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MS14001-00010 Fundamentos da Teoria da Justiça Contemporânea Gerson Neves Pinto 3 30/08/2022 29/11/2022 TER 18:30-21:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

O curso destina-se a estabelecer os fundamentos ético-filosóficos da teoria da justiça contemporânea e analisar suas múltiplas perspectivas 

teóricas e como se refletem na prática judicial nos países democráticos.

Direito Mestrado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MS14001-00009 Pesquisa e Metodologia no Direito para o Mestrado e Doutorado Wilson Engelmann 3 01/09/2022 24/11/2022 QUI 18:30 - 21:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

A pesquisa jurídica no Mestrado e no Doutorado. Os elementos estruturantes do problema e da hipótese. A caracterização da originalidade. A 

estruturação de um projeto de pesquisa. Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Metodologia da investigação científica. Ensinar e 

pesquisar na era tecnológica. Os desafios e as possibilidades da pesquisa inter e transdisciplinar.

Direito Doutorado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
DT14001-00006 Pesquisa e Metodologia no Direito para o Mestrado e Doutorado Wilson Engelmann 3 01/09/2022 24/11/2022 QUI 18:30 - 21:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

A pesquisa jurídica no Mestrado e no Doutorado. Os elementos estruturantes do problema e da hipótese. A caracterização da originalidade. A 

estruturação de um projeto de pesquisa. Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Metodologia da investigação científica. Ensinar e 

pesquisar na era tecnológica. Os desafios e as possibilidades da pesquisa inter e transdisciplinar.

Direito Mestrado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MS14001-00021 Tópicos Especiais II - Sistemas Sociais, Desigualdades e Decisão

Guilherme de Azevedo/Roberto Dutra 

Torres Junior/Artur Stamford da Silva
2 01/09/2022 27/10/2022 QUI 08:30 - 11:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Tendo por objeto o processo de diferenciação funcional na América Latina, serão objeto de estudo as dinâmicas de inclusão/exclusão e 

igualdade/desigualdade, portanto pesquisas que observam como os sistemas sociais reagem à dinâmica social, o que envolve tomadas de 

decisão referentes à visibilidade de indicadores sociais e à produção e positivação de expectativas normativas/cognitivas frente à 

desigualdade social. Integram também os estudos questões da sociedade moderna marcada pela diferenciação funcional que viabiliza 

comunicações de cada sistema social (direito, política, economia, religião) produzirem critérios próprios de inclusão e exclusão. Nesse 

contexto, serão abordados elementos centrais da toeira dos sistemas, a questão da integração social, a contingência da desigualdade social, 

a construção e a atribuição de endereços sociais, o não normativismo como rompimento do imperativo de que as desigualdades produzidas 

em um sistema sejam tomadas como necessárias por outro sistema; a lógica sistêmica para lidar com a distinção entre inclusão/exclusão e 

igualdade/desigualdade no contexto latino-americano, o que dá lugar a se problematizar temas como raça, religiosidade, gênero, classe, 

Direito Mestrado
Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MS14001-00022

Tópicos Especiais III - Sobre o Conceito de Discriminação Estrutural em Perspectiva 

Sociológica: Leituras a partir de Pierre Bourdieu
Roger Raupp Rios 3 02/09/2022 04/11/2022 SEX 08:30 - 12:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

A disciplina volta-se à contribuição do pensamento de Pierre Bourdieu para o desenvolvimento do Direito da Antidiscriminação. 

Especificamente, no âmbito de estudo sobre as dinâmicas sociais que alicerçam estruturas discriminatórias influenciadas por opressões e 

dominações. Para as suas compreensões, a sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu é referencial de utilidade e pertinência para o fornecimento 

de bases teóricas, principalmente no que se refere aos seus conceitos de capital, habitus, campo, violência simbólica, dominação, estrutura e 

poder simbólico. Com efeito, para a busca de respostas jurídicas antidiscriminatórias no campo dos direitos humanos, os aportes sociológicos 

descritos servem para o desenvolvimento do conteúdo antidiscriminatório do princípio da igualdade e a reflexão sobre estruturas sociais que 

impactam sobre os indivíduos e grupos sociais subordinados.

Economia

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15005-00230 Macroeconomia II
Magnus dos Reis

Guilherme Stein
3 02/09/2022 02/12/2022 Sábado09:00-12:00

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Flutuações macroeconômicas. Modelos de crescimento. Modelo de ciclos reais. Modelos com informação imperfeita. Inflação e política

monetária. Desemprego. Modelos da economia aberta em ambientes com rigidez de preços e com taxa de câmbio real. Enfoque

intertemporal do Balanço de Pagamentos.

Economia

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15005-00228 Economia Internacional I Andre Filipe Zago de Azevedo 3 02/09/2022 02/12/2022 Sexta 19:30-21:30
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Teorias do Comércio Internacional, abrangendo a teoria das vantagens comparativas e o modelo Ricardiano, a teoria de Heckscher-Ohlin

e concorrência imperfeita, economias de escala e comércio internacional. Relação entre comércio internacional e crescimento

econômico. Teoria da Política Comercial, considerando os instrumentos de política comercial e seus efeitos, economia política do

protecionismo, políticas estratégicas de comércio e testes empíricos dos modelos. Integração econômica, abrangendo a estrutura

multilateral de comércio e os blocos econômicos.

Economia

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15005-00226 Econometria Básica MARCOS TADEU CAPUTI LELIS 3 02/09/2022 02/12/2022 Sexta 14:00 - 17:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Teste de hipóteses. O método dos mínimos quadrados. Análise de regressão múltipla. Violação dos pressupostos básicos do modelo de

regressão: multicolinearidade, heterocedasticidade, auto-correlação e endogeneidade.

Economia

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15005-00133 Organização Industrial Janaina Ruffoni Trez 3 02/09/2022 02/12/2022 Sexta 19:30 - 21:30
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto
Estudo de Organização Industrial: objeto e evolução, determinantes da organização industrial, abordagens sobre a organização industrial



Economia

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15005-00132 Microeconomia II Raquel Pereira Pontes 3 02/09/2022 02/12/2022 Sexta 09:00-12:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto
Teoria dos Jogos. Leilões. Assimetria de informação.

Economia

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15005-00169 Macroeconomia II
Magnus dos Reis

Guilherme Stein
3 02/09/2022 02/12/2022 Sábado09:00-12:00

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto
Flutuações macroeconômicas. Modelos de crescimento. Modelo de ciclos reais. Modelos com informação imperfeita. Inflação e política

Economia

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15005-00127 Economia Internacional I Andre Filipe Zago de Azevedo 3 02/09/2022 02/12/2022 Sexta 19:30-21:30
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto
Teorias do Comércio Internacional, abrangendo a teoria das vantagens comparativas e o modelo Ricardiano, a teoria de Heckscher-Ohlin

Economia

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15005-00125 Econometria Básica MARCOS TADEU CAPUTI LELIS 3 02/09/2022 02/12/2022 Sexta 14:00 - 17:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Teste de hipóteses. O método dos mínimos quadrados. Análise de regressão múltipla. Violação dos pressupostos básicos do modelo de

regressão: multicolinearidade, heterocedasticidade, auto-correlação e endogeneidade.

Economia

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15005-00232 Organização Industrial Janaina Ruffoni Trez 3 02/09/2022 02/12/2022 Sexta 19:30 - 21:30
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

O estudo de Organização Industrial: objeto e evolução, determinantes da organização industrial, abordagens sobre a organização

industrial e padrões de competição e de crescimento. Política pública para a indústria: regulação de mercado e defesa da concorrência e

política industrial. Tópicos especiais em Organização Industrial: inovação e competitividade, produção em massa e manufatura flexível,

cluster industrial.

Economia

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15005-00231 Microeconomia II Raquel Pereira Pontes 3 02/09/2022 02/12/2022 Sexta 09:00-12:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto
Teoria dos Jogos. Leilões. Assimetria de informação.

Educação Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11003-00825 Seminário Temático II - Tempo e currículo: convergências contemporâneas Roberto Rafael Dias da Silva 2 30/08/2022 08/11/2022 TER 09:00-12:00
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

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

Educação Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11003-00827 Seminário Temático II - Saberes e experiências escolares em contexto pandêmico Darciel Pasinato e Rosangela Fritsch 2 31/08/2022 26/11/2022 QUA 09:00-12:00
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

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

Educação Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11003-00837 Seminário Temático I - Depois da identidade, de volta ao mundo Carlos Alfredo Gadea Castro 1 03/10/2022 07/10/2022

SEG 14:00-17:00(03/10/2022) 

TER 14:00-17:00(04/10/2022) 

QUA 14:00-17:00(05/10/2022) 

QUI 14:00-17:00(06/10/2022) 

SEX 14:00-17:00(07/10/2022)

Presencial físico

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.

Educação Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11003-00847 Seminário Temático I - Ucrânia/Pandemia: paixão e morte da realidade e da verdade?  
Rafael Julio bayce García Lagos e Rodrigo 

Manoel Dias da Silva
1 12/09/2022 16/09/2022

SEG 14:00-17:00(12/09/2022) 

TER 14:00-17:00(13/09/2022) 

QUA 14:00-17:00(14/09/2022) 

QUI 14:00-17:00(15/09/2022) 

SEX 14:00-17:00(16/09/2022)

Presencial físico

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.

Educação Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11004-00757 Seminário Temático II - Tempo e currículo: convergências contemporâneas Roberto Rafael Dias da Silva 2 30/08/2022 08/11/2022 TER 09:00-12:00
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

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

Educação Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11004-00758 Seminário Temático II - Saberes e experiências escolares em contexto pandêmico Darciel Pasinato e Rosangela Fritsch 2 31/08/2022 26/11/2022 QUA 09:00-12:00
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

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

Educação Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11004-00763 Seminário Temático I - Depois da identidade, de volta ao mundo Carlos Alfredo Gadea Castro 1 03/10/2022 07/10/2022

SEG 14:00-17:00(03/10/2022) 

TER 14:00-17:00(04/10/2022) 

QUA 14:00-17:00(05/10/2022) 

QUI 14:00-17:00(06/10/2022) 

SEX 14:00-17:00(07/10/2022)

Presencial físico

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.



Educação Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11004-00767 Seminário Temático I - Ucrânia/Pandemia: paixão e morte da realidade e da verdade?  
Rafael Julio bayce García Lagos e Rodrigo 

Manoel Dias da Silva
1 12/09/2022 16/09/2022

SEG 14:00-17:00(12/09/2022) 

TER 14:00-17:00(13/09/2022) 

QUA 14:00-17:00(14/09/2022) 

QUI 14:00-17:00(15/09/2022) 

SEX 14:00-17:00(16/09/2022)

Presencial físico

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.

Engenharia Civil Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16004-00152 Ferramentas Avançadas em Gestão Ambiental Carlos Alberto Mendes Moraes 3 25/11/2022 16/12/2022

SEX 13:30-16:30(25/11/2022 a 16/12/2022) 

SEX 19:00-22:00(25/11/2022 a 16/12/2022) 

SAB 09:00-12:00(26/11/2022 a 10/12/2022) 

TER 09:00-12:00(29/11/2022 a 06/12/2022)

Presencial físico

Desenvolvimento do conceito da prevenção da poluição, na aplicação do programa de produção mais limpa em diferentes processos 

produtivos, avaliação de ferramentas avançadas de gestão ambiental como ecologia industrial, simbiose industrial, análise de ciclo de vida, 

análise de fluxo de materiais e energia, considerando parâmetros ambientais, sociais, tecnológicos e econômicos. Aplicação de ferramentas 

avançadas de gestão ambiental, além de prevenção e redução da geração de resíduos a serem descartados, mostrando que os materiais 

excedentes se transformam em matéria prima ou coprodutos, e se tornam qualificados e valorizados em função da aplicação destas 

ferramentas de forma integrada numa visão intra-firma, entre-firma e quando as melhorias ambientais transcendem para uma influência 

regional e até global.

Engenharia Civil Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16003-00237 Ferramentas Avançadas em Gestão Ambiental Carlos Alberto Mendes Moraes 3 25/11/2022 16/12/2022

SEX 13:30-16:30(25/11/2022 a 16/12/2022) 

SEX 19:00-22:00(25/11/2022 a 16/12/2022) 

SAB 09:00-12:00(26/11/2022 a 10/12/2022) 

TER 09:00-12:00(29/11/2022 a 06/12/2022)

Presencial físico

Desenvolvimento do conceito da prevenção da poluição, na aplicação do programa de produção mais limpa em diferentes processos 

produtivos, avaliação de ferramentas avançadas de gestão ambiental como ecologia industrial, simbiose industrial, análise de ciclo de vida, 

análise de fluxo de materiais e energia, considerando parâmetros ambientais, sociais, tecnológicos e econômicos. Aplicação de ferramentas 

avançadas de gestão ambiental, além de prevenção e redução da geração de resíduos a serem descartados, mostrando que os materiais 

excedentes se transformam em matéria prima ou coprodutos, e se tornam qualificados e valorizados em função da aplicação destas 

ferramentas de forma integrada numa visão intra-firma, entre-firma e quando as melhorias ambientais transcendem para uma influência 

regional e até global.

Engenharia Civil Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16004-00149 Durabilidade Mauricio Mancio 3 29/09/2022 17/11/2022
 sextas-feiras, de 30/09 a 18/11, das 13h30 

às 16h30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

A disciplina apresenta uma visão sistêmica e abrangente do conceito de durabilidade, partindo do estudo de conceitos fundamentais sobre 

propriedades dos materiais, condições de exposição e mecanismos de degradação, visando a melhoria da durabilidade de componentes, 

elementos e sistemas estruturais. Relação entre durabilidade e sustentabilidade; condições de exposição; propriedades dos materiais e 

durabilidade; mecanismos de deterioração; seleção de materiais, diretrizes e critérios de projeto e boas práticas de execução; métodos de 

ensaio; recomendações básicas para inspeção e manutenção de estruturas.

Engenharia Civil Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16003-00234 Durabilidade Mauricio Mancio 3 29/09/2022 17/11/2022
sextas-feiras, de 30/09 a 18/11, das 13h30 

às 16h30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

A disciplina apresenta uma visão sistêmica e abrangente do conceito de durabilidade, partindo do estudo de conceitos fundamentais sobre 

propriedades dos materiais, condições de exposição e mecanismos de degradação, visando a melhoria da durabilidade de componentes, 

elementos e sistemas estruturais. Relação entre durabilidade e sustentabilidade; condições de exposição; propriedades dos materiais e 

durabilidade; mecanismos de deterioração; seleção de materiais, diretrizes e critérios de projeto e boas práticas de execução; métodos de 

ensaio; recomendações básicas para inspeção e manutenção de estruturas.

Engenharia Civil Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16004-00154 Estudos experimentais em Saneamento Ambiental Luciana Paulo Gomes 3 30/09/2022 18/11/2022
SEX 13:30-16:30(30/09/2022 a 18/11/2022)

SEG 14:00 -17h30(03/10/2022 a 

21/10/2022)

Presencial físico

Desenvolvimento de rotinas laboratoriais a partir de procedimentos técnicos reconhecidos de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos 

de análise ambiental, utilizados no tratamento de resíduos sólidos e líquidos. Realização de técnicas laboratoriais, desde a coleta das 

amostras até a determinação dos resultados, incluindo a discussão dos mesmos no contexto da pesquisa. Comparação de diferentes 

planejamentos experimentais e formas de apresentação e discussão de resultados.

Engenharia Civil Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16003-00236 Estudos experimentais em Saneamento Ambiental Luciana Paulo Gomes 3 30/09/2022 18/11/2022
SEX 13:30-16:30(30/09/2022 a 18/11/2022)

SEG 14:00 -17h30(03/10/2022 a 

21/10/2022)

Presencial físico

Desenvolvimento de rotinas laboratoriais a partir de procedimentos técnicos reconhecidos de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos 

de análise ambiental, utilizados no tratamento de resíduos sólidos e líquidos. Realização de técnicas laboratoriais, desde a coleta das 

amostras até a determinação dos resultados, incluindo a discussão dos mesmos no contexto da pesquisa. Comparação de diferentes 

planejamentos experimentais e formas de apresentação e discussão de resultados.

Engenharia Civil Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16004-00146 Geotecnia e Remediação Ambiental Marcelo Oliveira Caetano 3 02/09/2022 21/10/2022
SEX 18:00 21:00(02/09/2022 a 21/10/2022)

TER 9:00 12:30(06/09/2022 a 04/10/2022
Presencial remoto

Estudo do comportamento geotécnico das áreas de destinação de resíduos sólidos urbanos durante a execução, operação e pós-operação. 

Análises dos componentes (sistema de impermeabilização, cobertura, drenagem de águas superficiais, gases e lixiviados) e as relações com 

os deslocamentos horizontais e verticais dos maciços de resíduos. Etapas de avaliação ambiental para identificação e confirmação de áreas 

contaminadas por disposição de resíduos e efluentes líquidos. Estudo de técnicas e tecnologias aplicáveis a remediação de áreas 

contaminadas por disposição de resíduos e efluentes líquidos.

Engenharia Civil Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16003-00232 Geotecnia e Remediação Ambiental Marcelo Oliveira Caetano 3 02/09/2022 21/10/2022
SEX 18:00 21:00(02/09/2022 a 21/10/2022)

TER 9:00 12:30(06/09/2022 a 04/10/2022
Presencial remoto

Estudo do comportamento geotécnico das áreas de destinação de resíduos sólidos urbanos durante a execução, operação e pós-operação. 

Análises dos componentes (sistema de impermeabilização, cobertura, drenagem de águas superficiais, gases e lixiviados) e as relações com 

os deslocamentos horizontais e verticais dos maciços de resíduos. Etapas de avaliação ambiental para identificação e confirmação de áreas 

contaminadas por disposição de resíduos e efluentes líquidos. Estudo de técnicas e tecnologias aplicáveis a remediação de áreas 

contaminadas por disposição de resíduos e efluentes líquidos.

Engenharia Civil Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16004-00148 Gerenciamento e Sustentabilidade na Construção Andrea Parisi Kern 3 30/09/2022 18/11/2022
SEX 18:00 21:00302/09/2022 a 18/11/2022)

TER 9:00 12000(11/10/2022 a 08/11/2022
Presencial remoto

A disciplina apresenta as filosofias de produção e as características da produção na construção civil. Discute os conceitos de Construção 

Enxuta, Construção Sustentável e as ferramentas e métodos de intervenção para a gestão de processos. Aborda os sistemas de gestão, 

incluindo elementos de projeto, organização da produção e gestão de custos e de qualidade.

Engenharia Civil Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16003-00233 Gerenciamento e Sustentabilidade na Construção Andrea Parisi Kern 3 30/09/2022 18/11/2022
SEX 18:00 21:00302/09/2022 a 18/11/2022)

TER 9:00 12000(11/10/2022 a 08/11/2022
Presencial remoto

A disciplina apresenta as filosofias de produção e as características da produção na construção civil. Discute os conceitos de Construção 

Enxuta, Construção Sustentável e as ferramentas e métodos de intervenção para a gestão de processos. Aborda os sistemas de gestão, 

incluindo elementos de projeto, organização da produção e gestão de custos e de qualidade.

Engenharia de Produção e Sistemas Doutorado Unisinos São Leopoldo DT15003-00196 Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Práticas de Pesquisa Gabriel Sperandio Milan 1 12/08/2022 27/08/2022

SEX 18:30-21:30(12/08/2022) 

SAB 09:00-11:45(13/08/2022) 

SEG 18:30-21:30(15/08/2022) 

SEX 18:30-21:30(26/08/2022) 

SAB 09:00-11:45(27/08/2022)

Presencial remoto

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.



Engenharia de Produção e Sistemas Doutorado Unisinos São Leopoldo DT15003-00197 Gestão do Valor Agregado Giancarlo Medeiros Pereira 3 01/09/2022 03/12/2022 QUI 18:30-21:30
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Abordagens para a melhoria da oferta e entrega de valor agregado por organizações industriais e de serviços atuantes nos mercados B2B 

(business-to-business, ou entre empresas) e B2C (business-to-customers, ou entre empresa e consumidor). Aspectos tecnológicos, culturais, 

demandas geográficas, organizacionais, colaborativos, personalização/massificação de oferta e o desenvolvimento de novos 

produtos/serviços.

Engenharia de Produção e Sistemas Doutorado Unisinos São Leopoldo DT15003-00202 Inovação e Competitividade nos Sistemas Produtivos Jose Antonio Valle Antunes Junior 3 01/09/2022 03/12/2022 SEX 17:15-20:00 Presencial remoto

Vantagem competitiva das empresas; Vantagem competitiva nacional; A Visão Baseada em Recursos e  a  Vantagem Competitiva  da  

empresa;  Conceitos  de  inovação  e  a  Curva  da  Riqueza;  Sistema Nacional  de  Inovação,  Sistema  Setorial  de  Inovação,  Sistema  

Regional  de  Inovação,  Sistema Corporativo de  Inovação; O Financiamento da  Inovação; Competitividade, Internacionalizaçãoe o papel da 

Inovação; Casos de Sistema de Inovação; Brasil: Competitividade e Inovação e as Políticas Industriais.

Engenharia de Produção e Sistemas Doutorado Unisinos São Leopoldo DT15003-00204
Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Gerenciamento de 

Projetos e Inovação I

Cristiano Richter e DEBORA OLIVEIRA DA 

SILVA
1 01/09/2022 29/09/2022 QUI 18:30-21:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

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.

Engenharia de Produção e Sistemas Doutorado Unisinos São Leopoldo DT15003-00207
Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Gerenciamento de 

Projetos e Inovação II

Cristiano Richter e DEBORA OLIVEIRA DA 

SILVA
1 06/10/2022 10/11/2022 QUI 18:30-21:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

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.

Engenharia de Produção e Sistemas Doutorado Unisinos São Leopoldo DT15003-00209 Planejamento e Programação da Produção Daniel Pacheco Lacerda 3 01/09/2022 03/12/2022 SAB 09:00-11:45
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Planejamento e programação da produção. Níveis hierárquicos de planejamento. Sincronização dos sistemas de produção. Obrigatoriedade 

de gerir a produção de maneira a minimizar os estoques de produtos acabados, estoques em processo, matérias-primas e ferramentas. 

Formas alternativas de realizar uma boa sincronização da produção. 

Engenharia de Produção e Sistemas Mestrado Unisinos São Leopoldo MS15006-00200 Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Práticas de Pesquisa Gabriel Sperandio Milan 1 12/08/2022 27/08/2022

SEX 18:30-21:30(12/08/2022) 

SAB 09:00-11:45(13/08/2022) 

SEG 18:30-21:30(15/08/2022) 

SEX 18:30-21:30(26/08/2022) 

SAB 09:00-11:45(27/08/2022)

Presencial remoto

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.

Engenharia de Produção e Sistemas Mestrado Unisinos São Leopoldo MS15006-00179
Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Gerenciamento de 

Projetos e Inovação I

Cristiano Richter e DEBORA OLIVEIRA DA 

SILVA
1 01/09/2022 29/09/2022 QUI 18:30-21:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

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.

Engenharia de Produção e Sistemas Mestrado Unisinos São Leopoldo MS15006-00180
Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Gerenciamento de 

Projetos e Inovação II

Cristiano Richter e DEBORA OLIVEIRA DA 

SILVA
1 06/10/2022 10/11/2022 QUI 18:30-21:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

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.

Engenharia de Produção e Sistemas Mestrado Unisinos São Leopoldo MS15006-00140 Inovação e Competitividade nos Sistemas Produtivos Jose Antonio Valle Antunes Junior 3 01/09/2022 03/12/2022 SEX 17:15-20:00 Presencial remoto

Vantagem competitiva das empresas; Vantagem competitiva nacional; A Visão Baseada em Recursos e  a  Vantagem Competitiva  da  

empresa;  Conceitos  de  inovação  e  a  Curva  da  Riqueza;  Sistema Nacional  de  Inovação,  Sistema  Setorial  de  Inovação,  Sistema  

Regional  de  Inovação,  Sistema Corporativo de  Inovação; O Financiamento da  Inovação; Competitividade, Internacionalizaçãoe o papel da 

Inovação; Casos de Sistema de Inovação; Brasil: Competitividade e Inovação e as Políticas Industriais.

Engenharia de Produção e Sistemas Mestrado Unisinos São Leopoldo MS15006-00122 Planejamento e Programação da Produção Daniel Pacheco Lacerda 3 01/09/2022 03/12/2022 SAB 09:00-11:45
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Planejamento e programação da produção. Níveis hierárquicos de planejamento. Sincronização dos sistemas de produção. Obrigatoriedade 

de gerir a produção de maneira a minimizar os estoques de produtos acabados, estoques em processo, matérias-primas e ferramentas. 

Formas alternativas de realizar uma boa sincronização da produção. 

Engenharia de Produção e Sistemas Mestrado Unisinos São Leopoldo MS15006-00120 Gestão do Valor Agregado Giancarlo Medeiros Pereira 3 01/09/2022 03/12/2022 QUI 18:30-21:30
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Abordagens para a melhoria da oferta e entrega de valor agregado por organizações industriais e de serviços atuantes nos mercados B2B 

(business-to-business, ou entre empresas) e B2C (business-to-customers, ou entre empresa e consumidor). Aspectos tecnológicos, culturais, 

demandas geográficas, organizacionais, colaborativos, personalização/massificação de oferta e o desenvolvimento de novos 

produtos/serviços.

Engenharia Elétrica
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos São Leopoldo MP16001-00193 Gestão de Projetos de Engenharia

Flavia Schwarz Franceschini Zinani e Paulo 

Ricardo da Silva Pereira
3 02/09/2022 25/11/2022 SEX 19:30-22:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Ciclo de vida e organização dos projetos. Processos de gerenciamento de projetos. Áreas básicas de conhecimento em GP. Documentação. 

Gestão de Recursos. Utilização de ferramentas para a gestão de projetos. Como planejar, controlar e executar um projeto. Exemplos de 

sucesso e exemplos de fracasso.

Engenharia Elétrica
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos São Leopoldo MP16001-00207 Redes e Protocolos Lucio Rene Prade 3 01/09/2022 24/11/2022 QUI 19:30-22:30 

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Modelagem de redes. Redes TCP/IP. Redes Industriais. Aplicações de Redes em Sistemas Elétricos.

Modelo de referência OSI/ISSO. Protocolos de Redes

Engenharia Elétrica
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos São Leopoldo MP16001-00196 Processos de Fabricação de Encapsulamentos

Tatiana Louise Avila de Campos Rocha

CELSO RENATO PETER
3 31/08/2022 14/12/2022 QUA 19:30-22:30 

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Tecnologias de encapsulamento e suas características. Etapas e equipamentos do processo de encapsulamento: polimento (afinamento) de 

lâminas, separação de circuitos (serra), solda de chip (die attach), solda de fios (wire bonding), moldagem, corte e conformação, aplicação de 

esferas, separação, carimbo, inspeção. Projeto e teste de encapsulamento. Módulos Multichip e encapsulamentos COB, 3D, 2,5D, SiP, Flip 

Chip e Wafer Level Packaging - WLP. Novas tecnologias de encapsulamento



Engenharia Mecânica

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16005-00003 Biomassa para Energia - Tecnologias e Meio Ambiente Regina Celia Espinosa Modolo 3 08/09/2022 24/11/2022

QUI 19:00-22:00(08/09/2022 a

24/11/2022)

SAB 09:00-12:00(01/10/2022 a

08/10/2022)

SEX 19:00-22:00(11/11/2022)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Tipos de biomassa para a produção de energia. Processos de beneficiamento de biomassa. Tecnologias para a conversão termoquímica

de biomassa. Métodos de tratamento de emissões atmosféricas. Características e gestão de cinzas. Avaliação de Impacto Ambiental de

resíduos da combustão de biomassa.

Engenharia Mecânica

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16004-00106 Biomassa para Energia - Tecnologias e Meio Ambiente Regina Celia Espinosa Modolo 3 08/09/2022 24/11/2022

QUI 19:00-22:00(08/09/2022 a

24/11/2022)

SAB 09:00-12:00(01/10/2022 a

08/10/2022)

SEX 19:00-22:00(11/11/2022)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Tipos de biomassa para a produção de energia. Processos de beneficiamento de biomassa. Tecnologias para a conversão termoquímica

de biomassa. Métodos de tratamento de emissões atmosféricas. Características e gestão de cinzas. Avaliação de Impacto Ambiental de

resíduos da combustão de biomassa.

Engenharia Mecânica

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16005-00010 Eficiência Energética PAULO ROBERTO WANDER 3 02/09/2022 18/11/2022

SEX 19:00-22:00(02/09/2022 a 04/11/2022)

SAB 09:00-12:00(05/11/2022 a

12/11/2022)

SEX 19:00-22:00(18/11/2022)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Gestão para a eficiência energética. Usos finais nos diferentes setores da economia. O impacto da

eficiência energética na economia. Análise do ciclo de vida dos produtos. Programa brasileiro de

conservação de energia elétrica. Auditoria energética e administração de energia em empresa:

serviços industriais (uso econômico da eletricidade; motores elétricos; compressores de ar;

refrigeração); processos de aquecimento industrial; edifícios industriais. Sistemas tarifários.

Engenharia Mecânica

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16004-00116 Eficiência Energética PAULO ROBERTO WANDER 3 02/09/2022 18/11/2022

SEX 19:00-22:00(02/09/2022 a 04/11/2022)

SAB 09:00-12:00(05/11/2022 a

12/11/2022)

SEX 19:00-22:00(18/11/2022)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Gestão para a eficiência energética. Usos finais nos diferentes setores da economia. O impacto da

eficiência energética na economia. Análise do ciclo de vida dos produtos. Programa brasileiro de

conservação de energia elétrica. Auditoria energética e administração de energia em empresa:

serviços industriais (uso econômico da eletricidade; motores elétricos; compressores de ar;

refrigeração); processos de aquecimento industrial; edifícios industriais. Sistemas tarifários.

Engenharia Mecânica

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16005-00017 Energia Solar Fotovoltaica JOAO BATISTA DIAS 3 02/09/2022 11/11/2022
SEX 19:00-22:00(02/09/2022 a 11/11/2022)

SAB 09:00-12:00(22/10/2022 a

29/10/2022)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Energia solar fotovoltaica: Problemas de energia e soluções fotovoltaicas, tecnologia e mercado fotovoltaico na atualidade em nível

mundial e nacional, cenários futuros. Irradiação diária sobre superfícies. Instrumentos de solarimetria. Medição da irradiância solar. A

célula e o módulo fotovoltaico: princípios básicos, características. Inversores: Características técnicas e modelos. Tipos de sistemas

fotovoltaicos. Estocagem de energia. Aplicações. Dimensionamento de sistemas fotovoltaicos.

Engenharia Mecânica

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16004-00082 Energia Solar Fotovoltaica JOAO BATISTA DIAS 3 02/09/2022 11/11/2022
SEX 19:00-22:00(02/09/2022 a 11/11/2022)

SAB 09:00-12:00(22/10/2022 a

29/10/2022)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Energia solar fotovoltaica: Problemas de energia e soluções fotovoltaicas, tecnologia e mercado fotovoltaico na atualidade em nível

mundial e nacional, cenários futuros. Irradiação diária sobre superfícies. Instrumentos de solarimetria. Medição da irradiância solar. A

célula e o módulo fotovoltaico: princípios básicos, características. Inversores: Características técnicas e modelos. Tipos de sistemas

fotovoltaicos. Estocagem de energia. Aplicações. Dimensionamento de sistemas fotovoltaicos.

Engenharia Mecânica

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16005-00007 Ferramentas Avançadas em Gestão Ambiental Carlos Alberto Mendes Moraes 3 25/11/2022 16/12/2022

SEX 13:30-16:30(25/11/2022 a 16/12/2022)

SEX 19:00-22:00(25/11/2022 a 16/12/2022)

SAB 09:00-12:00(26/11/2022 a

10/12/2022)

TER 09:00-12:00(29/11/2022 a 06/12/2022)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Desenvolvimento do conceito da prevenção da poluição, na aplicação do programa de produção mais limpa em diferentes processos

produtivos, avaliação de ferramentas avançadas de gestão ambiental como ecologia industrial, simbiose industrial, análise de ciclo de

vida, análise de fluxo de materiais e energia, considerando parâmetros ambientais, sociais, tecnológicos e econômicos. Aplicação de

ferramentas avançadas de gestão ambiental, além de prevenção e redução da geração de resíduos a serem descartados, mostrando que

os materiais excedentes se transformam em matéria prima ou coprodutos, e se tornam qualificados e valorizados em função da

aplicação destas ferramentas de forma integrada numa visão intra-firma, entre-firma e quando as melhorias ambientais transcendem

para uma influência regional e até global.

Engenharia Mecânica

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16004-00110 Ferramentas Avançadas em Gestão Ambiental Carlos Alberto Mendes Moraes 3 25/11/2022 16/12/2022

SEX 13:30-16:30(25/11/2022 a 16/12/2022)

SEX 19:00-22:00(25/11/2022 a 16/12/2022)

SAB 09:00-12:00(26/11/2022 a

10/12/2022)

TER 09:00-12:00(29/11/2022 a 06/12/2022)

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Desenvolvimento do conceito da prevenção da poluição, na aplicação do programa de produção mais limpa em diferentes processos

produtivos, avaliação de ferramentas avançadas de gestão ambiental como ecologia industrial, simbiose industrial, análise de ciclo de

vida, análise de fluxo de materiais e energia, considerando parâmetros ambientais, sociais, tecnológicos e econômicos. Aplicação de

ferramentas avançadas de gestão ambiental, além de prevenção e redução da geração de resíduos a serem descartados, mostrando que

os materiais excedentes se transformam em matéria prima ou coprodutos, e se tornam qualificados e valorizados em função da

aplicação destas ferramentas de forma integrada numa visão intra-firma, entre-firma e quando as melhorias ambientais transcendem

para uma influência regional e até global.

Filosofia Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11004-00524 Teorias da Justiça - Investigando a(s) Injustiça(s) DENIS COITINHO SILVEIRA 3 29/08/2022 28/11/2022 SEG 14:00-17:00 Presencial físico

A disciplina desenvolve a temática da justiça, suas abordagens ao longo da história do pensamento filosófico-jurídico, a legitimação da 

obrigação civil, a fundamentação da justiça e da igualdade entre os homens. Aborda também a reflexão sobre as práticas da justiça no espaço 

público a partir dos princípios de um agir ético.

Filosofia Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11004-00526
Os Grandes Sistemas Éticos - Ética e Direito. Reflexões nietzschianas em torno à 

justiça: Da transvaloração dos valores ao perspectivismo hermenêutico jurídico
ADILSON FELICIO FEILER 3 31/08/2022 14/12/2022 QUA 09:00-13:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Esta disciplina apresenta e discute criticamente os sistemas éticos dos grandes pensadores da tradição, tais como: Platão, Aristóteles, 

Estóicos, Agostinho, Tomás de Aquino, Hobbes, Hume, Kant, Hegel, Habermas, Apel.

Filosofia Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11004-00528
Filosofia e Direito - O agir do membro de comunidades éticas: família, sociedade civil 

e Estado
Inacio Helfer 3 01/09/2022 24/11/2022 QUI 09:00-12:00 Presencial remoto

A disciplina focaliza o debate em torno da filosofia ou teoria do direito que se esboça desde Platão e Aristóteles. A questão da legitimidade da 

lei, o conflito entre a lei e a consciência, a origem do direito e sua relação com a ética abordadas a partir dos pensadores da antiguidade 

clássica e do debate contemporâneo.

Filosofia Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11004-00532 Tópicos Especiais II: Hermenêutica Ètica e a regra de ouro da moral LUIZ ROHDEN 2 30/08/2022 01/11/2022 TER 09:00-12:00
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
Disciplina dedicada ao estudo de temas específicos às linhas de pesquisa do Programa não contempladas nas disciplinas ordinárias.



Filosofia Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11004-00533 Seminário Avançado Adriano Naves de Brito 3 30/08/2022 06/12/2022 TER 19:00-22:00 Presencial remoto
O Seminário Avançado previsto para o Doutorado servirá para a discussão pública dos projetos dos doutorandos, bem como dos docentes do 

Programa e dos pesquisadores convidados. 

Filosofia Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11004-00537
Tópicos Especiais II - Nas origens do pensamento existencial: a entrada da obra de 

søren kierkegaard na Alemanha
Alvaro Luiz Montenegro Valls 2 10/08/2022 26/10/2022 QUA 19:00-22:00 Presencial remoto Disciplina dedicada ao estudo de temas específicos às linhas de pesquisa do Programa não contempladas nas disciplinas ordinárias.

Filosofia Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11006-00264 Teorias da Justiça - Investigando a(s) Injustiça(s) DENIS COITINHO SILVEIRA 3 29/08/2022 28/11/2022 SEG 14:00-17:00 Presencial físico

A disciplina desenvolve a temática da justiça, suas abordagens ao longo da história do pensamento filosófico-jurídico, a legitimação da 

obrigação civil, a fundamentação da justiça e da igualdade entre os homens. Aborda também a reflexão sobre as práticas da justiça no espaço 

público a partir dos princípios de um agir ético.

Filosofia Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11006-00265
Os Grandes Sistemas Éticos - Ética e Direito. Reflexões nietzschianas em torno à 

justiça: Da transvaloração dos valores ao perspectivismo hermenêutico jurídico
ADILSON FELICIO FEILER 3 31/08/2022 14/12/2022 QUA 09:00-13:30

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Esta disciplina apresenta e discute criticamente os sistemas éticos dos grandes pensadores da tradição, tais como: Platão, Aristóteles, 

Estóicos, Agostinho, Tomás de Aquino, Hobbes, Hume, Kant, Hegel, Habermas, Apel.

Filosofia Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11006-00266
Filosofia e Direito - O agir do membro de comunidades éticas: família, sociedade civil 

e Estado
Inacio Helfer 3 01/09/2022 24/11/2022 QUI 09:00-12:00 Presencial remoto

A disciplina focaliza o debate em torno da filosofia ou teoria do direito que se esboça desde Platão e Aristóteles. A questão da legitimidade da 

lei, o conflito entre a lei e a consciência, a origem do direito e sua relação com a ética abordadas a partir dos pensadores da antiguidade 

clássica e do debate contemporâneo.

Filosofia Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11006-00267 Tópicos Especiais II: Hermenêutica Ètica e a regra de ouro da moral LUIZ ROHDEN 2 30/08/2022 01/11/2022 TER 09:00-12:00
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
Disciplina dedicada ao estudo de temas específicos às linhas de pesquisa do Programa não contempladas nas disciplinas ordinárias.

Filosofia Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11006-00272
Tópicos Especiais II: Nas origens do pensamento existencial: a entrada da obra de 

søren kierkegaard na alemanha
Alvaro Luiz Montenegro Valls 2 10/08/2022 26/10/2022 QUA 19:00-22:00 Presencial remoto Disciplina dedicada ao estudo de temas específicos às linhas de pesquisa do Programa não contempladas nas disciplinas ordinárias.

Gestão e Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP15001-00349 Seminário de Gestão Estratégica de Pessoas

José Carlos da Silva Freitas Junior e Patricia 

Martins Fagundes Cabral
1 05/08/2022 17/11/2022

SEX 14:00-17:00(05/08/2022)

SEX 14:00-17:00(12/08/2022)

SEX 14:00-17:00(09/09/2022)

SEX 14:00-17:00(30/09/2022)

QUI 19:00-22:00(17/11/2022)

Presencial remoto

A disciplina Seminário de Gestão Estratégica de Pessoas parte da discussão do cenário contemporâneo do

trabalho e da área de RH, contextualizando a Gestão Estratégica de Pessoas, na pesquisa e na prática. Neste

sentido, são abordadas temáticas como: a) conexões entre desenvolvimento do Capital Humano, Bem-estar e

Resultados Organizacionais; b) os Fatores de Risco e Proteção Psicossocial nas organizações e suas interfaces

com Ética e Responsabilidade Social Corporativa; c) Trabalho remoto, transformações digitais e seus impactos

nas relações de trabalho. Destaca-se que todas estas temáticas são potencializadas em um momento histórico,

onde a pandemia de COVID-19 tem impacto disruptivo na sociedade e, consequentemente, demanda repensar

Políticas e Práticas emergentes em Gestão de Pessoas, lançando novos desafios e novas perspectivas para os

profissionais de RH, gestores e trabalhadores nas organizações. 

Gestão e Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP15001-00346 Gestão da Inovação Alsones Balestrin e Paola Rücker Schaeffer 2 04/08/2022 datas sujeitas a alteração27/10/2022 datas sujeitas a alteraçãoQUI 19:00-22:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

A inovação tem sido uma das estratégias de gestão mais eficazes na busca de competitividade para as

organizações do sec. XXI. Porém a questão colocada em um artigo seminal de Ikujiro Nonaka (2013), um dos

mais brilhantes cientistas organizacionais das últimas décadas, é como as organizações são capazes de inovar

de forma sustentável ao longo do tempo? Essa questão, bem como o artigo mencionado darão início às reflexões

da disciplina de Gestão da Inovação, que tem como objetivo construir um arcabouço teórico-empírico

fundamental para o êxito de executivos e organizações contemporâneas. A partir do estudo de casos de

organizações inovadoras e de conceitos no estado da arte do campo da inovação, a disciplina abordará os

processos estratégicos a partir de três eixos: fontes de inovação; contexto da inovação; e estratégia e

organização para a inovação. A partir de casos relevantes, estuda-se a influência do ambiente, do uso de

Gestão e Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP15001-00400 Gestão Financeira Luis Felipe Maldaner 1 24/09/2022 datas sujeitas a alteração29/10/2022 datas sujeitas a alteraçãoSAB 09:00-12:00 Presencial remoto

Este é um curso que valoriza muito mais a apreensão dos conceitos fundamentais adicionados aos saberes que

os próprios alunos trazem, numa construção conjunta e participativa. Assim, serão tratados conceitos

macroeconômicos básicos e a relação destes com o mundo financeiro com temas específicos, tais como crises

financeiras e suas consequências, numa visão do sistema financeiro doméstico e global. Além disso, serão

tratados temas como operações financeiras internacionais, formas de captação de recursos e operações

sindicalizadas. Um tema novo nessa disciplina será a discussão sobre “Finanças para uma boa sociedade”,

tratando-se especialmente de alternativas que o sistema financeiro pode entregar para a sociedade. Outro tema

será o futuro do sistema financeiro e o impacto das mudanças tecnológicas na competição bancária com novos

modelos de negócios, como as Fintechs, e as tendências e reflexos para os consumidores de serviços e produtos

bancários

Gestão Educacional
Mestrado 

Profissionalizante

Unisinos Porto Alegre - 

Campus
MP11001-00356 Avaliação Institucional

Caroline Medeiros Martins de Almeida e 

Fernando de Oliveira Santini
2 09/09/2022 02/12/2022 SEX 14:00-17:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

A agenda da avaliação no contexto contemporâneo. O Sistema Nacional de Educação e o papel da avaliação educacional nos sistemas, redes 

e organizações escolares. Pressupostos epistemológicos, teóricos e metodológicos da avaliação: métodos, instrumentos e resultados. 

Políticas de avaliação e qualidade da educação brasileira: sistemas de avaliação da educação básica e da educação superior. Avaliações em 

larga escala: aspectos teóricos e debates de políticas educacionais. Concepções e modelos da Avaliação Institucional. Processos, 

potencialidades e fragilidades da Avaliação Institucional.

Gestão Educacional
Mestrado 

Profissionalizante

Unisinos Porto Alegre - 

Campus
MP11001-00357 Gestão Econômico-Financeira e Projetos Educacionais

Clovis Antonio Kronbauer e Luciana 

Maines da Silva
2 09/09/2022 02/12/2022 SEX 19:00-22:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Conceitos, princípios e fundamentos da teoria e da gestão econômico-financeira. Gestão econômico-financeira de instituições educacionais. 

Gestão participativa do orçamento. Financiamentos da educação: aspectos legais. Captação de recursos e planejamento orçamentário em 

projetos educacionais. Análise e construção orçamentária. Projetos como forma de inovação institucional. Gestão de projetos educacionais: 

elaboração, seleção e avaliação de projetos. Gestão de projetos: equipes, recursos, comunicação e riscos. Prestação de contas.

Gestão Educacional
Mestrado 

Profissionalizante

Unisinos Porto Alegre - 

Campus
MP11001-00358 Gestão da Educação Básica Ana Cristina Ghisleni 2 09/09/2022 02/12/2022 SEX 19:00-22:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Gestão da Educação Básica sob a perspectiva da docência e da qualidade do ensino. A escola como objeto de gestão na perspectiva do 

desenvolvimento profissional docente e das práticas de gestão desenvolvidas. Análise de temas, problemas e saberes da experiência em 

gestão escolar

Gestão Educacional
Mestrado 

Profissionalizante

Unisinos Porto Alegre - 

Campus
MP11001-00359 Gestão da Educação Superior MARIA APARECIDA MARQUES DA ROCHA 2 09/09/2022 02/12/2022 SEX 14:00-17:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Universidade no contexto nacional, latino-americano e internacional. Estuda as competências docentes na gestão dos processos educacionais 

na Educação Superior; gestão do ensino a distância; visão sistêmica de processos de gestão universitária; visão estratégica das instituições do 

ensino superior; inovação e criatividade na gestão da educação superior. Gestão do conhecimento.

Gestão Educacional
Mestrado 

Profissionalizante

Unisinos Porto Alegre - 

Campus
MP11001-00360 Tópicos Especiais II - Didática no Ensino Superior Ana Cristina Ghisleni 2 08/09/2022 17/11/2022 QUI 19:00-22:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

A atividade configura-se como espaço de reflexão sobre temáticas emergentes não contempladas pelas disciplinas curriculares e pode ser 

ofertada com foco na Área de Concentração, a partir dos interesses dos estudantes ou das especificidades das Linhas de Atuação. Serão 

oferecidos pelos professores do PPG e/ou por professores visitantes convidados. 

Gestão Educacional
Mestrado 

Profissionalizante

Unisinos Porto Alegre - 

Campus
MP11001-00361 Tópicos Especiais II - Oficina de Leitura e Produção de Textos Sabrina Vier 2 23/09/2022 03/12/2022

SEX 14:00-17:00(23/09/2022) 

SEX 19:00-22:00(23/09/2022) 

SEX 14:00-17:00(07/10/2022) 

SEX 19:00-22:00(07/10/2022) 

SAB 09:00-12:00(29/10/2022) 

SEX 19:00-22:00(04/11/2022) 

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
Estudo de elementos básicos implicados na organização linguístico-discursiva de textos acadêmicos.



História

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11005-00686 Teoria e Metodologia da História I - História Social do Trabalho

ISABEL APARECIDA BILHAO, Maira Ines

Vendrame e PAULO ROBERTO STAUDT

MOREIRA

3 30/08/2022 29/11/2022
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina visa a analisar as transformações, rupturas e permanências nos mundos do trabalho na contemporaneidade, observando

escalas micro e macrológicas de análise. Discute questões relativas aos binômios escravidão e liberdade, urbano e rural, bem como

processos de circulação de pessoas e ideias, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Busca ainda compreender possíveis

interseccionalidades etnicorraciais, de gênero e de classe presentes nas organizações e nas formas de constituir-se como trabalhador/a

ao longo do período estudado.

História

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11005-00690 Cultura na América Latina - História, cultura e semiótica MARLUZA MARQUES HARRES 3 29/08/2022 21/11/2022 SEG 19:00-22:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina se propõe a pensar a cultura – em sua dispersão e densidade – como documento histórico, mas também como objeto ao

mesmo tempo imaterial e material da organização social. A proposta, em termos teóricos, é pensar criticamente os fenômenos históricos

e sociais desde a perspectiva crítica da Escola de Frankfurt; em seguida debater a cultura em sentido antropológico, sob diferentes

matrizes de pensamento; e, por fim, apresentar ferramentas metodológicas de análise semiótica da cultura, a partir dos teóricos russos,

com vistas a pensar a dispersão dos fenômenos culturais dentro de recortes específicos.

História

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11005-00694
Teoria e Metodologia da História II - História, mulheres e gênero: questões de

metodologia e pesquisa

Ana Paula Korndorfer e Deise Cristina

Schell
3 01/09/2022 24/11/2022 QUI 14:00-17:00

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina explora aspectos teóricos e metodológicos referentes às pesquisas que têm as mulheres e as relações de gênero como

objetos de estudo. A abordagem proposta visa compreender e historicizar a emergência do campo da História das Mulheres e das

Relações de Gênero, discutindo suas contribuições para a historiografia e para as ciências humanas. Para tanto, privilegia-se a leitura e o

debate de investigações recentes produzidas por historiadoras, historiadores e pesquisadores/as de outras áreas que não só pensam as

mulheres e as/os sujeitos/as LGBTQIA+ como protagonistas de processos históricos, mas que se preocupam com as imbricações entre

gênero e saúde, alimentação, violência, ciência, historiografia, artes, política, trabalho, corpo e masculinidades, entre outras temáticas,

na América Latina dos séculos XIX e XX.

História

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11007-00412 Teoria e Metodologia da História I - História Social do Trabalho

ISABEL APARECIDA BILHAO, Maira Ines

Vendrame e PAULO ROBERTO STAUDT

MOREIRA

3 30/08/2022 29/11/2022 TER 14:00-17:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina visa a analisar as transformações, rupturas e permanências nos mundos do trabalho na contemporaneidade, observando

escalas micro e macrológicas de análise. Discute questões relativas aos binômios escravidão e liberdade, urbano e rural, bem como

processos de circulação de pessoas e ideias, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Busca ainda compreender possíveis

interseccionalidades etnicorraciais, de gênero e de classe presentes nas organizações e nas formas de constituir-se como trabalhador/a

ao longo do período estudado.

História

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11007-00414 Cultura na América Latina - História, cultura e semiótica MARLUZA MARQUES HARRES 3 29/08/2022 21/11/2022 SEG 19:00-22:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina se propõe a pensar a cultura – em sua dispersão e densidade – como documento histórico, mas também como objeto ao

mesmo tempo imaterial e material da organização social. A proposta, em termos teóricos, é pensar criticamente os fenômenos históricos

e sociais desde a perspectiva crítica da Escola de Frankfurt; em seguida debater a cultura em sentido antropológico, sob diferentes

matrizes de pensamento; e, por fim, apresentar ferramentas metodológicas de análise semiótica da cultura, a partir dos teóricos russos,

com vistas a pensar a dispersão dos fenômenos culturais dentro de recortes específicos.

História

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11007-00416
Teoria e Metodologia da História II - História, mulheres e gênero: questões de

metodologia e pesquisa

Ana Paula Korndorfer e Deise Cristina

Schell
3 01/09/2022 24/11/2022 QUI 14:00-17:00

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

A disciplina explora aspectos teóricos e metodológicos referentes às pesquisas que têm as mulheres e as relações de gênero como

objetos de estudo. A abordagem proposta visa compreender e historicizar a emergência do campo da História das Mulheres e das

Relações de Gênero, discutindo suas contribuições para a historiografia e para as ciências humanas. Para tanto, privilegia-se a leitura e o

debate de investigações recentes produzidas por historiadoras, historiadores e pesquisadores/as de outras áreas que não só pensam as

mulheres e as/os sujeitos/as LGBTQIA+ como protagonistas de processos históricos, mas que se preocupam com as imbricações entre

gênero e saúde, alimentação, violência, ciência, historiografia, artes, política, trabalho, corpo e masculinidades, entre outras temáticas,

na América Latina dos séculos XIX e XX.

História

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo MS11007-00413
Tópicos Especiais de História II: História Cultural: um panorama teórico e

historiográfico
Maria Cristina Bohn Martins 2 31/08/2022 16/11/2022 QUA 09:00-12:00

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

O seminário irá apresentar uma visão panorâmica sobre a História Cultural, discutindo os conceitos relacionados a este campo, seus

objetos primordiais de análise e o diálogo interdisciplinar que ele recomenda. Finalmente, avaliará a produção historiográfica, clássica e

atual, ligada à História cultural

História

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo DT11005-00688
Tópicos Especiais de História II: História Cultural: um panorama teórico e

historiográfico
Maria Cristina Bohn Martins 2 31/08/2022 16/11/2022 QUA 09:00-12:00

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

O seminário irá apresentar uma visão panorâmica sobre a História Cultural, discutindo os conceitos relacionados a este campo, seus

objetos primordiais de análise e o diálogo interdisciplinar que ele recomenda. Finalmente, avaliará a produção historiográfica, clássica e

atual, ligada à História cultural

Linguística Aplicada

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT13002-00409
Seminários Avançados em Linguística Aplicada - Dos gêneros discursivos/textuais off-

line aos digitais nativos
MARIA EDUARDA GIERING 3 06/09/2022 13/12/2022 TER 19:00-22:00

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto
Estudo e discussão de questões relacionadas à Linguística, com temas que serão modificadas a cada semestre.

Linguística Aplicada

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT13002-00411 Seminário de Leituras Avançadas - Semântica e estudos aplicados Rove Luiza de Oliveira Chishman 3 06/09/2022 13/12/2022 TER 08:30-11:30
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto
Estudo e discussão de questões relacionadas à Linguística, com temas que serão modificadas a cada semestre.

Linguística Aplicada

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT13002-00407 Seminário de Estudos II - Linguagem e Tecnologias Dorotea Frank Kersch e Eliane Schlemmer 2 14/09/2022 23/11/2022 QUA 08:00-11:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Seminário ministrado por professor do Programa ou visitante, sobre temas vinculados às linhas de pesquisa do curso, aprofundando

conhecimentos das áreas de interesse e contribuindo para apresentar diferentes reflexões teóricas.

Linguística Aplicada

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT13002-00413 Seminário de Estudos III - Ensino Aprendizagem de Língua Estrangeira Cristiane Maria Schnack 3 08/09/2022 01/12/2022 QUI 19:00-22:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto
Estudo de um tema específico, voltado para um problema de pesquisa definido.



Linguística Aplicada

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS13002-00662
Seminários Avançados em Linguística Aplicada - Dos gêneros discursivos/textuais off-

line aos digitais nativos
MARIA EDUARDA GIERING 3 06/09/2022 13/12/2022 TER 19:00-22:00

Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Conjunto de seminários, ministrados por professores do Programa e visitantes, sobre temas vinculados às linhas de pesquisa,

aprofundando conhecimentos das áreas de interesse e contribuindo para apresentar diferentes reflexões teóricas.

Linguística Aplicada

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS13002-00663 Seminários Avançados em Linguística Aplicada - Semântica e estudos aplicados Rove Luiza de Oliveira Chishman 3 06/09/2022 13/12/2022 TER 08:30-11:30
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Conjunto de seminários, ministrados por professores do Programa e visitantes, sobre temas vinculados às linhas de pesquisa,

aprofundando conhecimentos das áreas de interesse e contribuindo para apresentar diferentes reflexões teóricas.

Linguística Aplicada

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS13002-00664 Seminário de Estudos II - Linguagem e Tecnologias Dorotea Frank Kersch e Eliane Schlemmer 2 14/09/2022 23/11/2022 QUA 08:00-11:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Seminário ministrado por professor do Programa ou visitante, sobre temas vinculados às linhas de pesquisa do curso, aprofundando

conhecimentos das áreas de interesse e contribuindo para apresentar diferentes reflexões teóricas.

Linguística Aplicada

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS13002-00665 Ensino Aprendizagem de Língua Estrangeira Cristiane Maria Schnack 3 08/09/2022 01/12/2022 QUI 19:00-22:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Estudo geral das teorias que regem a aprendizagem de uma língua estrangeira, com enfoque especial sobre as semelhanças e diferenças

entre o processo de aquisição da língua materna e de língua estrangeira.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00146 Compliance e Direitos Sociais Cristiano Colombo 2 04/11/2022 09/12/2022 SEX 15:00 - 18:00 e 18:30 - 21:30 Presencial Remoto

Análise econômica do direito e contexto empresarial, com noções básicas acerca da teoria econômica da empresa e a perspectiva dos custos 

de transação. Direito do trabalho e economia, o contrato de trabalho sob a perspectiva de análise da assimetria informacional, custos de 

agência, risco moral, seleção adversa e sinalização. O efeito de aprisionamento contratual (contractual hold-up) e a relação de trabalho. 

Economia comportamental e vieses cognitivos aplicados ao contrato de trabalho. Análise de custo-benefício, a efetivação de programas de 

compliance trabalhista e o halo effect.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00138 Contratos Fabiano Koff Coulon 2 02/09/2022 25/11/2022 SEX - 15:00 - 18:00 Presencial Remoto

Estudo do instituto jurídico “contrato” mediante a análise dos pressupostos teóricos que o fundamentam. Princípios incidentes em matéria 

contratual; sua formação e responsabilidade pré-contratual. Principais espécies contratuais. Disciplina dos contratos e sua repercussão 

econômica (análise econômica do contrato). Conexidade e catividade contratual. Contratos de consumo, empresariais e internacionais.    

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00216 Contratos Internacionais Luciane Klein Vieira 1 11/11/2022 25/11/2022

SEX 15:00 - 18:00 e 18:30 - 21:30

SAB 09:00 - 12:00
Presencial Remoto

Teoria geral dos contratos internacionais. As principais cláusulas contratuais. Os contratos internacionais no Direito Internacional Privado 

brasileiro. A harmonização legislativa em matéria contratual na União Europeia e no Mercosul. O Soft Law  e as regras da Câmara de 

Comércio Internacional, com especial ênfase aos INCOTERMs. Os Princípios UNIDROIT e os Princípios de Haia em matéria de contratos 

comerciais internacionais. A Convenção de Viena de 1980 sobre compra e venda internacional de mercadorias. 

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00144 Direito e Processo do Trabalho na Contemporaneidade 4.0 Guilherme Wunsch 2 10/09/2022 26/11/2022

SEX 15:00 - 18:00 e 18:30 - 21:30

SAB 09:00 - 12:00
Presencial Remoto

Estudo das obras de Alain Supiot relacionados ao entrelaçamento entre a criação do homem jurídico, os direitos fundamentais e o discurso 

econômico. Análise horizontal do direito e as influências do poder do capitalismo nas transformações da sociedade, do comportamento dos 

indivíduos e da própria função do Direito do Trabalho ao longo do tempo, com vistas à construção do novo jurista mediante uma análise do 

futuro das relações de trabalho. A pessoa como sujeito do Direito do Trabalho. O Processo do Trabalho na Era Tecnológica. Provas.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00286 Direito Empresarial e Saúde do Trabalhador Mauricio de Carvalho Góes 2 02/09/2022 03/12/2022

SEX  18:30 - 21:30

SAB 09:00 - 12:00
Presencial Remoto

Estudo do meio ambiente de trabalho e seus impactos na gestão das relações de trabalho. Abordagem de conceitos e ferramentas 

fundamentais para a gestão ambiental do trabalho na empresa.  Proteção da saúde dos trabalhadores e aplicação das normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Análise dos perigos e riscos no ambiente de trabalho, bem como dos institutos da 

insalubridade e periculosidade com abordagem das perícias de identificação dessas insalubridades e periculosidades.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00116 Direito Internacional do Comércio Presencial Remoto

Fundamentos teóricos e práticos do Direito Internacional do Comércio. O sistema econômico internacional: os atores; o comércio mundial; 

evolução. Transações de exportação e importação; agentes e sujeitos no comércio internacional; aspectos gerais dos negócios internacionais. 

Fundamentos da política comercial no Brasil e no mundo; bases jurídicas e políticas do sistema multilateral de comércio; regionalismo. 

Tópicos práticos do comércio internacional, contratos internacionais . 

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00026 Direito Regulatório Presencial Remoto

Serviços Públicos: conceito e classificação. Formas de prestação do serviço público: Outorga e delegação. A regulação do serviço público 

concedido. Lei das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista (Lei 13.303/2016). As agências de regulação. Instrumentos de 

delegação: concessão, permissão e autorização. A relação jurídica na concessão. A Legislação de concessão: Lei 8987/95 e Lei 9074/95. 

Parcerias PúblicoPrivadas – Conceitos Instrumentos. Legislação.Regime das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.  Lei 

anticorrupção – Compliance – Lei de Improbidade Administrativa.  Serviços públicos regulados.  Serviços privados regulados  .

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00112

Direitos e Processo Penal Econômico - Empresarial e o papel dos Complieance 

Programs
Francis Rafael Beck 2 23/09/2022 09/12/2022 SEX 15:00 - 18:00 Presencial Remoto

A intervenção Penal do Estado na regulação da atividade empresarial. A expansão do Direito Penal diante da sociedade globalizada. As 

condutas delitivas decorrentes de atividade econômicas e empresariais, seus reflexos na sociedade e no mercado. Os critérios para 

delimitação do risco na atividade empresarial. Os reflexos das normativas penais internacionais e sua repercussão no Direito Penal brasileiro. 

Investigação Criminal e Medidas Cautelares Pessoais e Patrimoniais no Direito Penal Econômico-Empresarial. Atos de investigação, atos de 

prova e a intimidade no processo penal econômico-empresarial. Criminal Compliance , gestão do risco pessoal e patrimonial, medidas 

assecuratórias e confisco. Direito premial e colaboração premiada. O nemo tenetur se detegere , a proporcionalidade, prova ilícita, 

inevitable discovery , independent source  e os limites processuais e constitucionais do agir estatal no processo penal econômico e 

empresarial.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00150 Direitos Fundamentais e Sociais na Era da Inovação e Tecnologia Guilherme Wunsch 1 02/09/2022 25/11/2022

SEX 18:30 - 21:30

SAB 09:00 - 12:00
Presencial Remoto

Crises de Estado. O sistema de Capital. Neoliberalismo e mundo do trabalho. O ser humano como elemento central do trabalho. Direitos 

Fundamentais no Brasil. Direitos Humanos. Inovação tecnológica. O homem e a técnica. Cultura empresarial tecnológica. Sociedade 5.0.



Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00148 Empresa, Economia e Desenvolvimento Manoel Gustavo Neubart trindade 2 09?09/2022 18/11/2022 SEX 15:00 - 18:00 E 18:30 - 21:30 Presencial Remoto

Aspectos estruturantes do Direito de Empresa. A realidade jurídica das sociedades contempladas no Código Civil e na legislação esparsa 

empresarial, notadamente a Sociedade por Ações.  O fenômeno da internacionalização de sociedades empresárias brasileiras: necessidade de 

posicionamento global, adequação jurídica da estrutura societária e padrões escriturais internacionais. A importância dos acordos de 

acionistas como meio de prevenir conflitos. A administração com base nas boas práticas de governança corporativa. Análise do direito 

societário à luz da legislação e jurisprudência de alguns Estados estrangeiros. Tratados aplicáveis às sociedades e a algumas de suas 

transações internacionais. Análise dos principais temas relacionados à clássica teoria geral do Direito Comercial, a partir da unificação do 

direito privado e das relações entre Direito e economia. Estudo das principais características dos tipos societários previstos no direito 

brasileiro, com ênfase nas sociedades limitadas e nas sociedades anônimas. Exame dos principais atos e operações societárias tais como 

fusões, aquisições, formação de joint ventures e de consórcios.  

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00040 Formas de Resolução de Conflitos Daniela Regina Pellin 2 02/09/2022 06/12/2022 SEX 18:30 - 21:30 Presencial Remoto

A crise do Poder Judiciário e a busca por soluções alternativas. A assessoria jurídica como modo de prevenção de conflitos. Métodos 

alternativos de solução de controvérsias. Teoria da Negociação. Escolas. Mediação. Arbitragem. Compromisso arbitral. Processo arbitral. 

Poder Judiciário e Arbitragem .  

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00292 Insolvência e Recuperação Empresarial

Manoel Gustavo Neubarth Trindade 

Éderson Garin Porto
2 02/09/2022 07/10/2022

SEX 15:00 - 18:00 e 18:30 - 21:30

SAB 09:00 - 12:00
Presencial Remoto

Análise dos institutos da falência e da recuperação judicial e extrajudicial empresarial, tanto no âmbito nacional quanto internacional e seus 

efeitos na gestão empresarial.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00303 Metodologia para Análise e Resolução de Casos Wilson Engelmann 2 03/09/2022 19/11/2022 SAB 09:00 - 12:00 Presencial Remoto

Paradigmas de Pesquisa em Direito; Projetos de Pesquisa (Estrutura, processo de desenvolvimento e critérios de qualidade); Métodos de 

Pesquisa: A pesquisa experimental, a pesquisa Survey, o Estudo de Caso, a Pesquisa-Ação, a Etnografia, Legal analysis and writing: how to 

read and brief a case and how to draft a memorandum (a experiência americana); Técnicas de coleta de dados; Técnicas de análise de dados.  

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00041 Novas Tecnologias e Direitos Wilson Engelmann 1 02/09/2022 21/10/2022

SEX 15:00 - 18:00

SAB 09:00 - 12:00
Presencial Remoto

Sociedade, Direito, ciência e tecnologia, em busca de novos referenciais. Novos paradigmas do Direito e a superação do modelo linear, 

hierárquico, piramidal, positivista. Regulação, regulamentação, autorregulação e normas técnicas: esclarecendo conceitos. ISO e outros 

organismos internacionais de normalização. Os diferentes tipos de normas privadas e seu impacto no comércio internacional Autorregulação 

e Responsabilidade Social das empresas no desenvolvimento de novas tecnologias. Autorregulação regulada. Nanotecnologia e 

Autorregulação. Autorregulação e o direito à informação.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00147 Processo Previdenciário na Prática Empresarial Cristiano Colombo 2 02/09/2022 28/10/2022 SEX 15:00 - 18:00 E 18:30 - 21:30 Presencial Remoto

Princípios do Processo Previdenciário. Início do Processo Previdenciário. Fase Instrutória do Processo Previdenciário. Fase Decisória do 

Processo Previdenciário. Recursos Administrativos. Recurso Ordinário. Recurso Especial. Embrago de Declaração e Erro Material. Reclamação 

ao Conselho Pleno. Uniformização de Jurisprudência.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00293 Temas de Direito Societário

Manoel Gustavo Neubarth Trindade

Fabiano Koff Coulon

Éderson Garin Porto

2 21/10/2022 25/11/2022
SEX 15:00 - 18:00 e 18:30 - 21:30

SAB 09:00 - 12:00
Presencial Remoto

Analisa a origem dos seus institutos típicos do direito societário e sua conformação no atual direito de empresa, a partir do entendimento do 

fenômeno empresarial em suas mais variadas dimensões, em especial jurídica, econômica e seus impactos sociais. Trabalha com as 

variedades dos tipos societários relacionando-os com as especificidades dos interesses empresariais, atentando para as soluções normativas 

nacionais e também internacionais, em perspectiva de direito comparado, sem perder de vista as funcionalidades do direito de empresa em 

um contexto de internacionalização cada vez mais relevante e de impacto exponencial de novas tecnologias.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00310 Tópicos Especiais I - Arbitragem na Administração Pública Manoel Gustavo Neubarth Trindade 1 21/09/2022 26/10/2022 QUA  18:30 - 21:30 Presencial Fisico

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00312 Tópicos Especiais I - Regulação do Sistema Financeiro e do Mercado de Capitais Manoel Gustavo Neubarth Trindade 1 06/09/2022 04/10/2022 SEG e TER 18:30 - 21;30 Presencial Remoto



Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00131 Tópicos Especiais II - Desenvolvimento e Liderança Patricia Martins Fagunges Cabral 2 06/09/2022 25/11/2022 TER 09:00 - 12:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

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. Tendências em Liderança e Gestão de Pessoas no contexto de Pós-pandemia.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Campus POA MP14001-00023 Tópicos Especiais II - Direito e Startups Éderson Garin Porto 2 22/09/2022 24/11/2022 QUI 09:00 -12:00 Presencial Remoto

A compreensão da Inovação como fator de crescimento econômico e o papel desempenhado pelas startups neste cenário, bem como 

compreender como o direito pode desempenhar um papel importante nesta nova economia. Os instrumentos societários utilizados por 

empreendedores que decidem por criar startups, quer seja através de uma sociedade formalmente constituída ou por uma sociedade em 

comum. Aspectos fiscais de novos negócios e suas inovações. Etapas do financiamento de startups e os tipos de financiamento que os 

empreendedores podem encontrar. Discutir outros pontos relevantes em que o direito se relaciona com as startups

Nutrição e Alimentos
Mestrado 

Profissionalizante

Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MP12002-00228 Ciência e Inovação em Alimentos Renata Cristina de Souza Ramos 2 18/08/2022 01/12/2022 QUI 19:00-22:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Introdução aos conceitos de Inovação. Ecossistemas de Inovações Globais. Indicadores de Inovação. Estratégias de geração de P&D e 

Proteção à propriedade intelectual. Inovação e oportunidades de mercado para a indústria de alimentos. Conhecimentos bioquímicos sobre 

os constituintes dos alimentos e suas principais funcionalidades. Estudo das atuais tendências globais de consumo de alimentos e as relações 

com os constituintes alimentares.  Estudo do mercado atual dos produtos mais inovadores no segmento alimentos e bebidas. Prospecção de 

soluções inovadoras para manter e melhorar as propriedades nutricionais, funcionais e sensoriais dos alimentos.

Nutrição e Alimentos
Mestrado 

Profissionalizante

Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MP12002-00229 Bioquímica Aplicada a Nutrição Jose Antonio Tesser Poloni 2 18/08/2022 01/12/2022 QUI 19:00-22:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Classificação e metabolismo de macronutrientes, micronutrientes bioenergética e regulação metabólica. Integração metabólica no estado 

alimentado, jejum e exercício físico. Avaliação dos processos metabólicos e nutricionais de diversos estágios da vida (gestação, crescimento, 

envelhecimento) em situações fisiológicas e patológicas. Princípios básicos da bioquímica do suporte nutricional em diferentes intervenções 

dietéticas. Biomarcadores metabólicos relacionados a identificação de estado nutricional e suporte diagnóstico em doenças metabólicas.

Nutrição e Alimentos
Mestrado 

Profissionalizante

Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MP12002-00230 Tópicos Avançados em Nutrição e Alimentos Denise Zaffari 3 07/10/2022 17/12/2022

SEX 19:00-22:00(07/10/2022) 

SEX 14:00-17:00(21/10/2022) 

SEX 19:00-22:00(21/10/2022) 

SEX 14:00-17:00(28/10/2022) 

SEX 14:00-17:00(04/11/2022) 

SEX 19:00-22:00(04/11/2022) 

SEX 14:00-17:00(18/11/2022) 

SEX 19:00-22:00(18/11/2022) 

SEX 14:00-17:00(02/12/2022) 

SEX 19:00-22:00(02/12/2022) 

SEX 14:00-17:00(16/12/2022) 

SEX 19:00-22:00(16/12/2022) 

SAB 09:00-12:00(17/12/2022)

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Temas atuais na área de nutrição e alimentos, ministrados por professores visitantes ou da própria instituição. Conteúdo variável abrangendo 

temas que não são abordados nas demais disciplinas oferecidas no mestrado, sendo estes contemporâneos e avançados consolidando, 

assim, a formação integral do estudante. 

Nutrição e Alimentos
Mestrado 

Profissionalizante

Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MP12002-00231 Gestão de Cadeias Produtivas Agroalimentares Valmor Ziegler 2 19/08/2022 14/10/2022

SEX 14:00-17:00(19/08/2022) 

SEX 19:00-22:00(19/08/2022) 

SEX 14:00-17:00(02/09/2022) 

SEX 19:00-22:00(02/09/2022) 

SEX 14:00-17:00(16/09/2022) 

SEX 19:00-22:00(16/09/2022) 

Presencial remoto

Conhecimentos relacionados aos estudos de cadeias produtivas agro-alimentares, discutindo as diferentes teorias que fornecem apoio para 

as tomadas de decisões em mercados globalizados. Estudo das dinâmicas existentes entres os elos das principais cadeias produtivas e 

arranjos produtivos agroalimentares. Aspectos legais inerentes as cadeias produtivas agroalimentares. Inovação estratégica no agronegócio. 

Benefícios e ameaças para as diversas opções estratégicas de empresas inseridas em cadeias agroalimentares globais.

Nutrição e Alimentos
Mestrado 

Profissionalizante

Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MP12002-00236 Tópicos Especiais - Prática baseada em evidência Priscila Schmidt Lora 2 20/08/2022 03/12/2022 SAB 09:00-12:00

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

Nutrição e Alimentos
Mestrado 

Profissionalizante

Unisinos São Leopoldo - 

Sede
MP12002-00237 Tópicos Especiais - Análise Sensorial

LIZIANE DANTAS LACERDA e Rochele 

Cassanta Rossi
2 17/10/2022 21/10/2022

SEG 09:00-12:00(17/10/2022) 

SEG 14:00-17:00(17/10/2022) 

TER 09:00-12:00(18/10/2022) 

TER 14:00-17:00(18/10/2022) 

QUA 09:00-12:00(19/10/2022) 

QUA 14:00-17:00(19/10/2022) 

Presencial físico
Seminário ministrado por professor do Programa ou visitante, sobre temas vinculados às linhas de pesquisa do curso, aprofundando 

conhecimentos das áreas de interesse e contribuindo para apresentar diferentes reflexões teóricas e práticas.

Psicologia

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT12002-00244 Tópicos de Pesquisa em Psicologia Clínica Mary Sandra Carlotto 3 01/09/2022 15/12/2022 QUI 19:30-22:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Seminários de estudos avançados em Psicologia Clínica; eleição de temas de acordo com os interesses e as necessidades dos grupos de

pesquisa, privilegiando a vinda de professores visitantes para ministrar a disciplina.

Psicologia

"a partir do segundo semestre de 2022, este PPG inicia o seu processo 

de desativação gradual."

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS12002-00330 Tópicos de Pesquisa em Psicologia Clínica Mary Sandra Carlotto 3 01/09/2022 15/12/2022 QUI 19:30-22:00
Presencial físico (com possibilidade de

simultaneidade) e remoto

Seminários de estudos avançados em Psicologia Clínica; eleição de temas de acordo com os interesses e as necessidades dos grupos de

pesquisa, privilegiando a vinda de professores visitantes para ministrar a disciplina.


