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

Administração Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15001-00425 Tópicos Especiais em Administração I: Produção de Artigos Científicos 1 22/05/2023 26/05/2023 Presencial remoto

SEG 19:00-22:00(22/05/2023) 

TER 19:00-22:00(23/05/2023) 

QUA 19:00-22:00(24/05/2023) 

QUI 19:00-22:00(25/05/2023) 

SEX 19:00-22:00(26/05/2023)

Dentre os principais objetivos dos Programas de Pós-Graduação estão a produção e a disseminação do conhecimento. Para isso, além do 

aprofundamento teórico-científico, pertinente a cada área de estudo, está a necessidade do desenvolvimento das habilidades técnicas para a produção 

de teses, dissertações, projetos e artigos científicos. 

 Administração Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15001-00331 Tópicos Especiais em Administração I: Produção de Artigos Científicos 1 22/05/2023 26/05/2023 Presencial remoto

SEG 19:00-22:00(22/05/2023) 

TER 19:00-22:00(23/05/2023) 

QUA 19:00-22:00(24/05/2023) 

QUI 19:00-22:00(25/05/2023) 

SEX 19:00-22:00(26/05/2023)

Dentre os principais objetivos dos Programas de Pós-Graduação estão a produção e a disseminação do conhecimento. Para isso, além do 

aprofundamento teórico-científico, pertinente a cada área de estudo, está a necessidade do desenvolvimento das habilidades técnicas para a produção 

de teses, dissertações, projetos e artigos científicos. 

 Administração Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15001-00429 Tópicos Especiais em Administração II: Transformação Digital 2 13/04/2023 22/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUI 09:00-12:00

A disciplina visa desenvolver conhecimentos e o pensamento estratégico e crítico sobre os processos de transformação digital, analisando tendências, 

modelos de negócios inovadores e oportunidades ligadas a essas transformações. Ela também discutirá desafios, barreiras e riscos relacionados a essas 

mudanças. 

 Administração Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15001-00335 Tópicos Especiais em Administração II: Transformação Digital 2 13/04/2023 22/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUI 09:00-12:00

A disciplina visa desenvolver conhecimentos e o pensamento estratégico e crítico sobre os processos de transformação digital, analisando tendências, 

modelos de negócios inovadores e oportunidades ligadas a essas transformações. Ela também discutirá desafios, barreiras e riscos relacionados a essas 

mudanças. 

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00364 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Escrita Acadêmica 1 16/03/2023 01/04/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

QUI 17:30-20:30(16/03/2023) 

SEX 17:30-20:30(17/03/2023) 

SAB 09:00-12:00(18/03/2023) 

SEX 17:30-20:30(31/03/2023) 

SAB 09:00-12:00(01/04/2023)

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00313 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Teoria Institucional 1 26/05/2023 23/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 14:00-17:00

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00318 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Web Scraping para Contadores 1 14/04/2023 19/05/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 14:00-17:00

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00323 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Auditoria 1 09/01/2023 20/01/2023 Presencial remoto

SEG 17:30-20:30(09/01/2023) 

QUA 17:30-20:30(11/01/2023) 

SEX 17:30-20:30(13/01/2023) 

QUA 17:30-20:30(18/01/2023) 

SEX 17:30-20:30(20/01/2023)

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 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 1 14/04/2023 23/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 09:00-12:00 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 DT15002-00320
Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Temas emergentes em Governança – 

ESG
1 26/05/2023 23/06/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 17:30-20:30

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00249 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Gestão e Contabilidade Esportiva 1 28/04/2023 16/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 09:00-12:00

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00341 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Finanças no Mundo Digital 1 14/04/2023 19/05/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 17:30-20:30

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15002-00383
Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Análise multicriterial para processo 

decisório
1 02/01/2023 06/01/2023 Presencial remoto

SEG 09:00-11:45(02/01/2023) 

TER 09:00-11:45(03/01/2023) 

QUA 09:00-11:45(04/01/2023) 

QUI 09:00-11:45(05/01/2023) 

SEX 09:00-11:45(06/01/2023)

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

OFERTA ALUNO NÃO REGULAR 2023/1
A modalidade de ensino dos Programas de Pós-Graduação é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação .



Ciências da Comunicação

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT13001-00411 Seminário Intensivo II da Linha de Pesquisa 1 - Tendências da Tecnocultura em Rede 2 30/03/2023 01/06/2023 Presencial remoto QUI 14:00-17:00
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.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT13001-00412 Seminário Intensivo II da Linha de Pesquisa 2 - Tendências da Tecnocultura em Rede 2 30/03/2023 01/06/2023 Presencial remoto QUI 14:00-17:00
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.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT13001-00336 Midiatização: Sociedade e Sentido 3 03/04/2023 03/07/2023 Presencial remoto SEG 18:30-21:30

A disciplina aborda manifestações da midiatização na arquitetura da organização social bem como nas configurações e funcionamento de práticas 

sociais. Considera também as referências de operações midiáticas nas estratégias de produção de sentidos. Faz o mapeamento do conceito de 

midiatização em diálogo com ângulos teóricos e epistemológicos das ciências sociais e das ciências da linguagem visando avaliar o potencial de suas 

proposições para o trabalho analítico da midiatização nos âmbitos de produção, circulação e de recepção de mensagens. Além destes aspectos, são 

estudados cenários prospectivos sobre as interações da midiatização com a organização social visando a identificação de questões e objetos para o 

avanço de pesquisas e de estudos sobre o conceito.

Ciências da Comunicação

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT13001-00335 Mídias, Identidades Culturais e Cidadania 3 30/03/2023 06/07/2023 Presencial remoto QUI 18:30-21:30

A disciplina trabalha aspectos relevantes das inter-relações entre comunicação, cultura e cidadania. São destacados os conhecimentos, experiências e 

sabedorias de autoras e autores latino-americanos, em especial as pesquisas e teorias que contribuem para a transformação sociocultural do 

continente. Destacam-se os conceitos de cidadania comunicacional; diversidades, identidades e inter-relações culturais; sabedorias e epistemologias 

alternativas latino-americanas; processos de construção de cidadania; educomunicação emancipadora; culturas e sabedorias étnicas; experimentação 

heurística; transformação sociocultural e movimentos sociocomunicacionais.  

Ciências da Comunicação

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT13001-00413
Seminário Intensivo III da Linha de Pesquisa 2 - Semioses da mentira e do ódio nos 

ecossistemas midiáticos
3 30/03/2023 22/06/2023 Presencial remoto QUI 09:00-12:30

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.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT13001-00361 Midiatização: Aportes Metodológicos 3 04/04/2023 27/06/2023 Presencial remoto TER 18:30-21:30

O objetivo central da disciplina é a configuração preliminar do caso de investigação, identificando-se, nos processos midiáticos, relação entre campo de 

observação, indícios e inferências – na perspectiva da midiatização. A referência, conforme vários autores, para essa construção é o método (abdução, 

dedução e indução), compreendido como agenciador dos aportes teórico-metodológicos na pesquisa empírica. Articula-se isso também com os 

conceitos de analogias, homologias, aforismos, pistas, rastros, interpretação, sub-interpretação, o verdadeiro, o falso, o fictício, o energético, o 

emocional, o lógico – como indicadores adicionais para construção das questões de pesquisa. 

 Ciências Sociais

 *a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11001-00412 Sociedade e Estado 3 05/04/2023 12/07/2023 Presencial remoto QUA 14:00-16:45

Exame da relação entre sociedade e Estado a partir das matrizes teóricas das Ciências Sociais e de seus desenvolvimentos, com ênfase ao tratamento 

dado à questão social e às desigualdades. Análise dos problemas decorrentes das políticas e práticas sociais contemporâneas, configuradas nas novas 

formas de estruturação do Estado, nos movimentos dos sujeitos e nas suas formas de organização.

 Ciências Sociais

 *a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11001-00413
Disciplinas Especiais III - Núcleo Temático - Políticas Públicas Globais e Locais para a 

Recuperação: desafios contemporâneos para a Implementação da Agenda 2030 nos 

Países de Língua Portuguesa

3 04/04/2023 11/07/2023 Presencial remoto TER 14:00-16:45

O curso visa propiciar ferramentas teóricas e metodológicas visando uma qualificação dos conhecimentos para a implementação da Agenda 2030, 

especialmente entre países de língua portuguesa. Abordaremos experiências sociais e políticas públicas a partir de três tópicos: (1) gênero, (2) 

sustentabilidade socioambiental, e (3) estratégias de combate à pobreza e inovação social, considerando os diferentes Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS).

Computação Aplicada Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16002-00134 Prospecção de Dados e Extração de Conhecimentos 3 06/04/2023 20/07/2023 Presencial remoto QUI 19:30-22:15

Apresenta tópicos de prospecção de dados (data mining) e extração de conhecimentos em bancos de dados (Knowledge Data Discovery), data 

warehouse, modelos descritivos, temporais e baseados em transações, métodos visuais, grafos, classificação, agrupamento e análise de dados 

multivariada. Aborda, também, métodos para extração de conhecimento de redes neurais e algoritmos genéticos.

Computação Aplicada Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16002-00124 Métodos Matemáticos I 3 03/04/2023 17/07/2023 Presencial remoto SEG 19:30-22:15

Apresenta temas matemáticos fundamentais nas áreas de simulação e modelagem, fazendo uma revisão dos conceitos básicos de álgebra linear e 

cálculo diferencial e integral em múltiplas variáveis. Estuda também equações diferenciais ordinárias e parciais, enfatizando sua interpretação e uso em 

aplicações de modelagem.

Computação Aplicada Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16002-00126 Internet das Coisas e Aplicações Distribuídas 3 03/04/2023 17/07/2023 Presencial remoto SEG 19:30-22:15

Aborda o paradigma da Internet das Coisas (ou IoT, do termo em inglês Internet of Things) e suas aplicações. Inclui aspectos de middleware, sensores, 

arquitetura e protocolos empregados. Ainda, a disciplina também aborda questões como desempenho da solução, escalabilidade e interoperabilidade. 

Por fim, apresenta estudos de casos em diferentes áreas de aplicação, como saúde, comércio eletrônico, logística, transporte e energia.

Computação Aplicada Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16002-00136 Técnicas de Programação 3 07/04/2023 28/07/2023 Presencial remoto SEX 19:30-22:15

Apresenta conceitos em técnicas de programação, tratando sobre desenvolvimento de algoritmos, tipos de dados estruturados, conceitos de 

modularidade e abstração. São apresentados conceitos relacionados aos paradigmas imperativo e orientado a objetos e técnicas de desenvolvimento 

de software.



Computação Aplicada Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16002-00128 Inteligência Artificial e Sistemas Inteligentes 3 04/04/2023 11/07/2023 Presencial remoto TER 19:30-22:15

Apresenta os principais conceitos de inteligência artificial: métodos de resolução de problemas, planejamento de tarefas, métodos de representação de 

conhecimento e inferência automática utilizados na construção de sistemas especialistas. Aborda também tópicos em arquitetura de agentes 

inteligentes, inteligência artificial distribuída e sistemas multi-agentes.

Computação Aplicada Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16002-00131 Tópicos Especiais em Computação Aplicada I - Realidade Virtual, Aumentada e Mista 2 05/04/2023 07/06/2023 Presencial remoto QUA 19:30-22:15

A disciplina de Tópicos Especiais em Computação Aplicada I visa a oferecer aos alunos a oportunidade para o estudo de temas atuais e em 

desenvolvimento em cada Linha de Pesquisa não cobertos em outras disciplinas do Programa, mas que estejam sendo objeto de pesquisa por parte dos 

pesquisadores do programa ou de visitantes eventuais. Os temas desenvolvidos são focados nos domínios temáticos das Linhas de Pesquisa do 

Programa. 

O oferecimento desta disciplina poderá ser proposto pelos membros do corpo docente do curso, sendo indicado, na ocasião, o título, ementa, 

bibliografia e período. A proposta deverá ser encaminhada à Coordenação do Programa, antes do início do respectivo período letivo, para apreciação, 

através de ofício ao Coordenador. 

A disciplina de Tópicos Especiais em Realidade Virtual, Aumentada e Mista visa apresentar os fundamentos, aplicações e benefícios da realidade virtual 

(RV), realidade aumentada (RA) e realidade mista (RM), bem como apresentar as técnicas de interação 2D, 3D, multimodal, por voz e por gestos, os 

dispositivos para interação e feedback visual, auditivo, tátil e olfativo. 

Computação Aplicada Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16002-00132 Tópicos Especiais em Computação Aplicada III - Avaliação de Usabilidade 1 14/06/2023 12/07/2023 Presencial remoto QUA 19:30-22:15

A disciplina de Tópicos Especiais em Computação Aplicada I visa a oferecer aos alunos a oportunidade para o estudo de temas atuais e em 

desenvolvimento em cada Linha de Pesquisa não cobertos em outras disciplinas do Programa, mas que estejam sendo objeto de pesquisa por parte dos 

pesquisadores do programa ou de visitantes eventuais. Os temas desenvolvidos são focados nos domínios temáticos das Linhas de Pesquisa do 

Programa. 

O oferecimento desta disciplina poderá ser proposto pelos membros do corpo docente do curso, sendo indicado, na ocasião, o título, ementa, 

bibliografia e período. A proposta deverá ser encaminhada à Coordenação do Programa, antes do início do respectivo período letivo, para apreciação, 

através de ofício ao Coordenador. 

A disciplina de Tópicos Especiais em Avaliação de Usabilidade visa apresentar os métodos para a avaliação de usabilidade, as guidelines para avaliação 

de interação e estudos de caso.

Design Doutorado Unisinos Porto Alegre DT16003-00061 Seminário de Tese 3 13/04/2023 13/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
Quinta 14:00 - 17:00 O Seminário de Tese objetiva a oferta de espaço coletivo de exposição e debate das pesquisas de Tese em desenvolvimento.

Design Doutorado Unisinos Porto Alegre DT16003-00051 Processos e Práticas de Design Estratégico 3 14/04/2023 14/07/2023 Presencial remoto Sexta 14:00 - 17:00
A atividade reflete criticamente sobre métodos e processos de design, explorando-os em práticas realizadas junto aos contextos das organizações e da 

sociedade.

Design Doutorado Unisinos Porto Alegre DT16003-00049 Método de Pesquisa em Design 14/04/2023 14/07/2023 Presencial remoto Sexta 09:00 - 12:00
A atividade caracteriza-se pela reflexão crítica dos paradigmas epistemológicos que fundamentam as teorias e métodos de investigação em design no 

contexto  da área de conhecimento e da área de concentração do Curso, qual seja, Design Estratégico.

 Direito Doutorado Unisinos São Leopoldo DT14001-00001
Internacionalização do Direito, Cosmopolitismo Jurídico e Sistemas de Justiça 

Regionais de Direitos Humanos
4 29/03/2023 05/07/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

QUA 08:30-12:00(29/03/2023) 

QUA 08:30-12:00(05/04/2023 a 19/04/2023) 

QUA 08:30-12:00(26/04/2023) 

QUA 08:30-12:00(03/05/2023 a 17/05/2023) 

QUA 08:30-12:00(24/05/2023) 

QUA 08:30-12:00(31/05/2023 a 07/06/2023) 

QUA 08:30-12:00(14/06/2023) 

QUA 08:30-12:00(21/06/2023) 

QUA 08:30-12:00(28/06/2023) 

QUA 08:30-12:00(05/07/2023)

A perspectiva cosmopolita sob a ótica da filosofia, da política e do direito. Possíveis aplicações da ótica cosmopolita no direito contemporâneo. Os 

equívocos do cosmopolitismo contemporâneo. A responsabilidade pela humanidade: a vida entre biologias e biografias na perspectiva cosmopolita. A 

refundação dos poderes a partir da ótica cosmopolita. A construção de uma comunidade mundial de valores com base no cosmopolitismo jurídico. A 

internacionalização dos direitos humanos e o papel dos tribunais para a efetivação dos valores cosmopolitas.

 Direito Doutorado Unisinos São Leopoldo DT14001-00002 Direito Constitucional Comparado 4 27/03/2023 10/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

SEG 18:30-21:50(27/03/2023) 

SEG 18:30-21:50(03/04/2023 a 17/04/2023) 

SEG 18:30-21:50(24/04/2023) 

SEG 18:30-21:50(08/05/2023 a 15/05/2023) 

SEG 18:30-21:50(22/05/2023) 

SEG 18:30-21:50(29/05/2023 a 05/06/2023) 

SEG 18:30-21:50(12/06/2023) 

SEG 18:30-21:50(19/06/2023) 

SEG 18:30-21:50(26/06/2023) 

SEG 18:30-21:50(03/07/2023 a 10/07/2023)

O seminário abordará a cientificidade do Direito Constitucional Comparado e sua autonomia

epistemológica em face do Direito Comparado e da tradicional dogmática do Direito

Constitucional. Para tanto, quatro eixos temáticos serão desenvolvidos: o primeiro, tratará de

aspectos genealógicos e conceituais do Direito Constitucional Comparado; o segundo,

desenvolverá as possíveis implicações de uma metodologia constitucional-comparatista na

pesquisa e prática jurídicas; o terceiro, examinará as aproximações e diferenciações entre

modelos comparados de jurisdição constitucional; o quarto e último, desenvolverá hipóteses

teóricas que, desde a gênese do Direito Constitucional Comparado, ainda no início do século XX,

apontam para algum modelo de constitucionalismo transnacional como o objetivo último desta

disciplina jurídica.

 Direito Doutorado Unisinos São Leopoldo DT14001-00004 Direito e Governança Ambiental 4 29/03/2023 05/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

QUA 14:00-17:20(29/03/2023) 

QUA 14:00-17:20(05/04/2023 a 19/04/2023) 

QUA 14:00-17:20(26/04/2023) 

QUA 14:00-17:20(03/05/2023 a 17/05/2023) 

QUA 14:00-17:20(24/05/2023) 

QUA 14:00-17:20(31/05/2023 a 07/06/2023) 

QUA 14:00-17:20(14/06/2023) 

QUA 14:00-17:20(21/06/2023) 

QUA 14:00-17:20(28/06/2023) 

QUA 14:00-17:20(05/07/2023)

Os mudanças climáticas impõem grandes desafios ao Direito e a Política, vez que este se trata de um fenômeno é global e desterritorializado, enquanto 

que o direito detém dimensões internacionais e locais. Ainda, apesar desta globalidade, os efeitos são localmente sentidos de forma diversa nas 

diversas regiões e países, acompanhando as vulnerabilidades e elementos de exposição aos riscos ambientais, climáticos e sociais. Dentre tais riscos 

destaca-se a intensificação dos riscos oriundos de eventos climáticos extremos, fazendo emergir um Direito dos Desastres, cuja principal função é, 

circularmente, gerir riscos em todas as fases e, quando de sua ocorrência, fornecer resiliência. Para lidar com tais problemas, há uma necessária 

superação das dimensões tradicionais da Política e do Direito, sedimentados numa dicotomia público e privado, em estruturas mais híbridas 

consolidadas na Boa Governança. A partir deste recorte, a administração ambiental constitucional, organizações privadas e o terceiro setor exercem um 

controle procedimental burocrático. Da mesma forma, a própria litigância, consiste numa das estratégias tradicionais de Governança Ambiental ou 

Climática, prometendo inovações e novas necessidades estruturais da ciência jurídica contemporânea. 

 Direito Doutorado Unisinos São Leopoldo DT14001-00011 Direitos Humanos, Justiça e Filosofia 4 28/03/2023 04/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

TER 14:00-17:20(28/03/2023) 

TER 14:00-17:20(04/04/2023 a 18/04/2023) 

TER 14:00-17:20(25/04/2023) 

TER 14:00-17:20(02/05/2023 a 16/05/2023) 

TER 14:00-17:20(23/05/2023) 

TER 14:00-17:20(30/05/2023 a 06/06/2023) 

TER 14:00-17:30(13/06/2023) 

TER 14:00-17:20(20/06/2023) 

TER 14:00-17:20(27/06/2023) 

TER 14:00-17:20(04/07/2023)

O Seminário pretende situar criticamente o debate em torno da temática da fundamentação filosófica dos Direitos Humanos e do Estado democrático 

de direito. Constituem temas privilegiados do curso: a análise da historicidade dos Direitos Humanos, os seus antecedentes conceituais na historia da 

filosofia e do direito, a sua articulação com a ética e a moral; o multiculturalismo e a universalidade dessa categoria de direitos; o estatuto dos Direitos 

Humanos no contexto da teoria da justiça contemporânea. 



 Economia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15005-00157 Microeconomia I 3 14/04/2023 14/07/2023 Presencial remoto

QUI 18:30-21:30(30/03/2023) 

QUI 18:30-21:30(13/04/2023 a 20/04/2023) 

QUI 18:30-21:30(27/04/2023) 

QUI 18:30-21:30(04/05/2023 a 18/05/2023) 

QUI 18:30-21:30(25/05/2023) 

QUI 18:30-21:30(01/06/2023) 

QUI 18:30-21:30(15/06/2023) 

QUI 18:30-21:30(22/06/2023) 

QUI 18:30-21:30(29/06/2023) 

QUI 18:30-21:30(06/07/2023)

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

 Economia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15005-00155 Macroeconomia I 3 14/04/2023 14/07/2023 Presencial remoto

SEG 18:30-21:30(27/03/2023) 

SEG 18:30-21:30(03/04/2023 a 17/04/2023) 

SEG 18:30-21:30(24/04/2023) 

SEG 18:30-21:30(08/05/2023 a 15/05/2023) 

SEG 18:30-21:30(22/05/2023) 

SEG 18:30-21:30(29/05/2023 a 05/06/2023) 

SEG 18:30-21:30(12/06/2023) 

SEG 18:30-21:30(19/06/2023) 

SEG 18:30-21:30(26/06/2023)

Teoria da determinação da renda e do emprego no curto prazo. Abordagens neoclássica e keynesiana. Renda, produto, moeda e juros. Modelos IS-LM e 

IS-LM-BP. Aplicações às políticas monetária e fiscal.

 Economia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15005-00152 Tópicos Avançados em Economia Internacional 3 14/04/2023 14/07/2023 Presencial remoto

TER 14:00-16:45(28/03/2023) 

TER 14:00-16:45(03/04/2023 a 18/04/2023) 

TER 14:00-16:45(25/04/2023) 

TER 14:00-16:45(02/05/2023 a 16/05/2023) 

TER 14:00-16:45(23/05/2023) 

TER 14:00-16:45(30/05/2023 a 06/06/2023) 

TER 14:00-16:45(13/06/2023) 

TER 14:00-16:45(20/06/2023) 

TER 14:00-16:45(27/06/2023)

Nova Geografia Econômica. Localização e inserção internacional de empresas. Globalização comercial e financeira. Comércio internacional, política 

comercial, crescimento, distribuição de renda e pobreza. Blocos econômicos. Setor externo da economia brasileira. 

 Economia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15005-00156 Econometria de Séries Temporais 3 14/04/2023 14/07/2023 Presencial remoto

SEG 14:00-17:00(27/03/2023) 

SEG 14:00-17:00(03/04/2023 a 17/04/2023) 

SEG 14:00-17:00(24/04/2023) 

SEG 14:00-17:00(08/05/2023 a 15/05/2023) 

SEG 14:00-17:00(22/05/2023) 

SEG 14:00-17:00(29/05/2023 a 05/06/2023) 

SEG 14:00-17:00(12/06/2023) 

SEG 14:00-17:00(19/06/2023) 

SEG 14:00-17:00(26/06/2023)

O curso de Econometria de Séries Temporais é centrado em modelos de séries de tempo, abordando aspectos teóricos, métodos de estimação e de 

previsão. O objetivo é apresentar modelos de séries de tempo univariados e multivariados em uma abordagem clássica, possibilitando, assim, a 

realização de trabalhos empíricos em econometria. Espera-se dos alunos um conhecimento de econometria básica, que não será revisada.

 Economia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15005-00149 Economia da Tecnologia 3 14/04/2023 14/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

TER 18:30-21:15(28/03/2023) 

TER 18:30-21:15(04/04/2023 a 18/04/2023) 

TER 18:30-21:15(25/04/2023) 

TER 18:30-21:15(02/05/2023 a 16/05/2023) 

TER 18:30-21:15(23/05/2023) 

TER 18:30-21:15(30/05/2023 a 06/06/2023) 

TER 18:30-21:15(13/06/2023) 

TER 18:30-21:15(20/06/2023) 

TER 18:30-21:15(27/06/2023)

Progresso técnico: conceito, natureza e importância. Tecnologia e o processo de mudança estrutural. Difusão, aprendizagem tecnológica e capacidade 

de inovação da firma. Catching-up  tecnológico e dinâmica e impactos do progresso tecnológico. Sistema Nacional de Inovação. Política de Ciência e 

Tecnologia.

 Economia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos Porto Alegre DT15005-00119 Tópicos Avançados em Organização Industrial 3 15/04/2023 08/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

SEX 08:30-11:30(31/03/2023) 

SEX 08:30-11:30(14/04/2023) 

SEX 08:30-11:30(28/04/2023) 

SEX 08:30-11:30(05/05/2023 a 19/05/2023) 

SEX 08:30-11:30(26/05/2023) 

SEX 08:30-11:30(02/06/2023 a 09/06/2023) 

SEX 08:30-11:30(16/06/2023) 

SEX 08:30-11:30(23/06/2023) 

SEX 08:30-11:30(30/06/2023) 

SEX 08:30-11:30(07/07/2023)

Introdução à Organização Industrial Empírica. Estimação de função de produção. Estimação de demanda. Modelos estáticos de competição. Modelos de 

entrada no mercado. Inovação, funções de produção e medidas dos efeitos de produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento.

 Engenharia Civil Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16004-00165 Sustentabilidade Ambiental 3 14/04/2023 09/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

SEG 14:00-17:00(27/03/2023) 

SEG 14:00-17:00(03/04/2023 a 17/04/2023) 

SEG 14:00-17:00(24/04/2023) 

SEG 14:00-17:00(08/05/2023 a 15/05/2023) 

SEG 14:00-17:00(22/05/2023) 

SEG 14:00-17:00(29/05/2023 a 05/06/2023) 

SEG 14:00-17:00(12/06/2023) 

SEG 14:00-17:00(19/06/2023) 

SEG 14:00-17:00(26/06/2023)

Gestão e Gerenciamento Ambiental. Conceitos ambientais. Legislação ambiental. Licenciamentos. Prevenção da poluição: água, esgotos e resíduos 

sólidos. Responsabilidade dos administradores. Redução, reutilização e reciclagem de resíduos de forma geral. Mudança de paradigma, percepção 

ambiental na indústria, co-responsabilidade, rotulagem verde, ecologia industrial, eco-eficiência. Classificação dos resíduos sólidos. Constituintes dos 

resíduos sólidos. Aspectos ambientais e epidemiológicos relacionados aos resíduos sólidos. Geração dos resíduos sólidos. Fatores influentes na geração. 

Consorciamento de resíduos sólidos/lodos de origens diversas. Resíduos sólidos de serviços de saúde: classificação, redução na fonte, segregação, 

acondicionamento, coleta e transporte. Reatores compactos para tratamento de resíduos orgânicos. Tratamento consorciado. Banco de resíduos.

 Engenharia Civil Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16004-00173 Avaliação Ambiental de Resíduos e Materiais 3 25/05/2023 20/07/2023 Presencial remoto

TER 14:00-16:45(28/03/2023) 

TER 14:00-16:45(04/04/2023 a 18/04/2023) 

TER 14:00-16:45(25/04/2023) 

TER 14:00-16:45(02/05/2023 a 16/05/2023) 

TER 14:00-16:45(23/05/2023) 

TER 14:00-16:45(30/05/2023 a 06/06/2023) 

TER 14:00-16:45(13/06/2023) 

TER 14:00-16:45(20/06/2023) 

TER 14:00-16:45(27/06/2023)

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

 Engenharia Civil Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16004-00181 Patologia das edificações 3 06/05/2023 05/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

QUA 14:00-16:45(29/03/2023) 

QUA 14:00-16:45(04/04/2023 a 19/04/2023) 

QUA 14:00-16:45(26/04/2023) 

QUA 14:00-16:45(03/05/2023 a 17/05/2023) 

QUA 14:00-16:45(24/05/2023) 

QUA 14:00-16:45(31/05/2023 a 07/06/2023) 

QUA 14:00-16:45(14/06/2023) 

QUA 14:00-16:45(21/06/2023) 

QUA 14:00-16:45(28/06/2023)

Esta atividade apresenta conceitos e definições sobre patologia e sua importância nas obras civis. Aborda as origens das manifestações patológicas e a 

sintomatologia, com o estudo dos danos e manifestações patológicas mais comuns nas construções, tais como: fissuras, deformações, rupturas, 

corrosão e manchas. A atividade relaciona Patologia e Desempenho das Construções, e visa contribuir para a redução de resíduos, principalmente nas 

fases de uso, manutenção e demolição das edificações.



 Engenharia de Produção e Sistemas Doutorado Unisinos São Leopoldo DT15003-00181 Gestão de Operações de Serviços 3 30/03/2023 06/07/2023 Presencial remoto QUI 14:00-16:30

Abordagens para o gerenciamento operacional de organizações de serviços B2B (entre empresas) e B2C (entre empresa e consumidor). Programas de 

relacionamento, gestão de operações, fidelização, recuperação de serviços, prevenção de falhas e gerenciamento da lucratividade. A integração entre 

bens e serviços sob os enfoques mercadológicos e da sustentabilidade ambiental, bem como suas implicações na gestão das operações de serviços.

 Engenharia de Produção e Sistemas Doutorado Unisinos São Leopoldo DT15003-00188 Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Escrita Acadêmica 1 16/03/2023 01/04/2023 Presencial remoto

QUA 08:30-11:15(29/03/2023) 

QUA 08:30-11:15(05/04/2023 a 19/04/2023) 

QUA 08:30-11:15(26/04/2023) 

QUA 08:30-11:15(03/05/2023 a 17/05/2023) 

QUA 08:30-11:15(24/05/2023) 

QUA 08:30-11:15(31/05/2023 a 07/06/2023) 

QUA 08:30-11:15(14/06/2023) 

QUA 08:30-11:15(21/06/2023) 

QUA 08:30-11:15(28/06/2023)

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 DT15003-00096 Métodos Qualitativos para Pesquisa em Engenharia de Produção 3 31/03/2023 07/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEG 18:30-21:45

Método de pesquisa: Estudo de Caso, Pesquisa-ação, Teoria Fundamentada (Grounded Theory), Design Research, Literature-Grounded Theory.. Técnicas 

de coleta, tratamento e análise de dados qualitativos: entrevistas, grupo de foco, pesquisa documental e bibliográfica, análise de conteúdo, análise de 

discurso, análise da conversa e modelagem qualitativa. Construção e Teste de Teorias.

 Engenharia de Produção e Sistemas Doutorado Unisinos São Leopoldo DT15003-00184 Gestão de Operações com Foco no Comportamento do Consumidor 3 09/01/2023 20/01/2023 Presencial remoto

SEG 18:45-22:30(09/01/2023 a 16/01/2023) 

TER 18:45-22:30(10/01/2023 a 17/01/2023) 

QUA 18:45-22:30(11/01/2023 a 18/01/2023) 

QUI 18:45-22:30(12/01/2023 a 19/01/2023) 

SEX 18:45-22:30(13/01/2023 a 20/01/2023)

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

Infusão de serviços na manufatura. 

 Engenharia de Produção e Sistemas Doutorado Unisinos São Leopoldo DT15003-00182 Sistemas Integrados de Manufatura 3 01/04/2023 01/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SAB 09:00-12:00

Modelos e parametrização de sistemas de manufatura; Lay-outs e Flexibilidade na Manufatura; Manufatura integrada por computador; 

Desenvolvimento de produto em manufatura; Tecnologia empregada em SFM; Gerenciamento da manutenção em SFM; Heurísticas em SFM.

Engenharia Mecânica

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16005-00041 Simulação de Edificações 3 19/05/2023 28/07/2023 Presencial remoto

SEX 14:00-17:00(19/05/2023 a 07/07/2023) 

SEX 09:00-12:00(14/07/2023 a 21/07/2023) 

SEX 14:00-17:00(14/07/2023 a 28/07/2023)

Noções de conforto térmico. Legislação referente a edificações. Programas para simulação de

edificações. Propriedades físicas dos materiais e fluidos e modelos de desempenho de equipamentos

diversos. Eficiência energética em edificações (envoltória, iluminação e sistemas de ar condicionado).

Filosofia Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11004-00539
Filosofia e Política - Razão De Estado, Estado De Exceção E Migrações: A vida dos 

migrantes, entre o abandono da vida nua e o controle do campo
3 05/04/2023 28/06/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUA 14:00-17:00

A disciplina focaliza o Estado como problema ético para a sociedade. Os gregos pensam a democracia na situação anterior ao Estado. Na modernidade, 

o Estado torna-se o eixo em torno do qual a sociedade civil se organiza. Na contemporaneidade, as questões entre a ética e a política se dimensionam 

em torno da descoberta ou encobrimento do sujeito na sociedade, com vistas à emancipação ou submissão ao Estado. 

Filosofia Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11004-00543
A Racionalidade da Ciência - Epistemic and Pragmatic responsability in epistemology, 

morality and religion
3 05/04/2023 28/06/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUA 14:00-17:00

Exame da visão tradicional de racionalidade científica em face das condições que possibilitam e caracterizam a ciência na sua contemporaneidade. 

Discussão das conseqüências advindas da análise da racionalidade científica possível, tendo em vista a compreensão da racionalidade como 

racionalidade em ação e da especificidade da ciência em termos da legitimidade de seu discurso.

 Geologia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16001-00188 Sistemas deposicionais transicionais e marinhos rasos 3 03/04/2023 03/07/2023 Presencial físico SEG 09:00-12:00

A disciplina detalha os processos atuantes na região costeira e plataformal, abordando os diversos sistemas deposicionais que compõem a paisagem 

litorânea, em termos de processos e produtos, com ênfase na transposição para a compreensão e reconstrução de sistemas antigos. Insere-se na Linha 

de Pesquisa Estratigrafia e Evolução de Bacias, da Área de Concentração Geologia Sedimentar.

 Geologia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT16001-00216 Tópicos Especiais em Paleontologia Aplicada - Paleoceanografia e Paleoclimatologia 2 03/04/2023 06/06/2023 Presencial físico

SEG 13:30-17:00(03/04/2023 a 24/04/2023) 

SEG 13:30-17:00(08/05/2023) 

SEG 13:30-17:00(22/05/2023 a 05/06/2023) 

TER 13:30-17:00(06/06/2023)

Disciplina destinada a abrigar cursos não previstos na grade curricular, com conteúdos relevantes para a formação de alunos, de interesse para a Área 

de Concentração em Geologia Sedimentar, relacionados à Linha de Pesquisa em Paleontologia Aplicada

História

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11005-00752 Tópicos Especiais de História II: Fetichismo da tecnologia: análises críticas 2 03/04/2023 05/06/2023 Presencial remoto SEG 09:00-12:00

O mundo vive numa acelerada revolução tecnológica, que supostamente resolveria os problemas sociais pelo seu simples curso. Mas, diferentemente 

disso, vemos muitos efeitos disruptivos oriundos da sua incorporação acrítica em grande escala. Isso se centra em considerar a tecnologia como neutra, 

o que produz a sua reificação, vaziada do seu componente social e político. Diante isso, a disciplina propõe discutir distintas abordagens, na maior parte 

herdeiras da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, que questionam o fetichismo da tecnologia, apontando não apenas de modo geral sua falta de 

neutralidade, mas problemas concretos que hoje se fazem presentes, como os de bad data, manipulação algorítmica, concorrencial da inteligência 

artificial, data cartelização, dentre outros. Fenômenos que têm mobilizado grupos no intuito de limitar esses efeitos danosos através de 

regulamentações e um olhar mais crítico dessas transformações.

História

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11005-00754 Cultura, Memória e Patrimônio - Integrando histórias, memórias e lugares 3 03/04/2023 03/07/2023 Presencial remoto SEG 14:00-17:00

A disciplina tem como objetivo apresentar e analisar os conceitos de patrimônio, cultura e memória assim como as articulações existentes entre eles no 

espaço geo-histórico do Brasil. Pretende discutir elementos da legislação patrimonial e políticas públicas referentes tanto aos patrimônios materiais 

quanto aos imateriais e, a partir dos conceitos estudados, integrá-los a uma perspectiva mais ampla que articula a história, a(s) memória(s) e seus 

lugares de expressão e significação



História

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11005-00757 Tópicos Especiais de História II: Mulheres e relações de gênero na América Latina 2 04/04/2023 30/05/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
TER 14:00-17:00

Os Tópicos Especiais priorizam o tratamento de questões de ordem epistemológica,

teórica e metodológica, buscando identificar, aprender e oferecer ao aluno propostas

inovadoras, não-convencionais ou ainda não consolidadas na área, eventualmente de

caráter transdisciplinar, e que representem possibilidades concretas de avanço e

qualificação na prática da pesquisa histórica. 

História

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11005-00759
Teoria e Metodologia da História II - Vidas narradas entre fronteiras: micro-história em 

movimento, biografia/trajetória e etnografia
3 05/04/2023 28/06/2023 Presencial remoto QUA 14:00-17:00

Este seminário procura analisar as propostas de renovação temáticas, teóricas e/ou

metodológicas vinculadas ao campo disciplinar da História. A discussão acerca do

trabalho de construção conceitual, clássico e atual, as novas metodologias e abordagens

que surgem impulsionadas pela revolução tecnológica, bem como os questionamentos e

desafios colocados para os historiadores em função dos parâmetros científicos

contemporâneos são objetos relevantes a serem tratados nas discussões e leituras

desenvolvidas. 

Linguística Aplicada

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT13002-00417
Seminário de Estudos II - Linguagem, inclusão e diferença: potencializando o ensino de 

línguas
2 03/04/2023 05/06/2023 Presencial remoto SEG 14:00-17:00

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 DT13002-00419
Seminário de Estudos III - ARGUMENTAÇÃO: estratégias argumentativas em discursos 

digitais e off-line
3 03/04/2023 03/07/2023 Presencial remoto SEG 19:00-22:00 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.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT13002-00436 Seminário de Estudos II - Princípios básicos da Análise da Conversa 2 05/04/2023 31/05/2023 Presencial físico QUA 09:00-12:00
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 DT13002-00442 Seminário de Estudos III - Práticas pedagógicas inovadoras no ensino de Línguas 45 30/03/2023 29/06/2023 Presencial remoto QUI 19:00-22:00 Estudo de um tema específico, voltado para um problema de pesquisa definido.

Psicologia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT12002-00256 Estatística Aplicada à Psicologia I 3 30/03/2023 13/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUI 13:30-16:00

Fundamentos estatísticos para a análise de dados qualitativos e quantitativos em Psicologia. Compreensão da estatística descritiva e inferencial e de 

sua importância para a pesquisa científica

Psicologia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Doutorado Unisinos São Leopoldo DT12002-00257 Oficina de Análise de Dados Qualitativos 3 31/03/2023 21/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 13:30-16:00

Principais abordagens de análise qualitativa, seus pressupostos teóricos e procedimentos analíticos. Aspectos teórico-práticos do emprego de softwares 

para análises qualitativas. Exercícios analíticos a partir de dados de pesquisa dos discentes e/ou docentes. Desenvolvimento de análise e interpretação 

de dados qualitativos para produção de artigos científicos em Psicologia. 

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00379 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Teoria Institucional 1 26/05/2023 23/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 14:00-17:00

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00399 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Finanças no Mundo Digital 1 14/04/2023 19/05/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 17:30-20:30

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 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
1 26/05/2023 23/06/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 17:30-20:30

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00383 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Web Scraping para Contadores 1 14/04/2023 19/05/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 14:00-17:00

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.



 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00406 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Escrita Acadêmica 1 16/03/2023 01/04/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

QUI 17:30-20:30(16/03/2023) 

SEX 17:30-20:30(17/03/2023) 

SAB 09:00-12:00(18/03/2023) 

SEX 17:30-20:30(31/03/2023) 

SAB 09:00-12:00(01/04/2023)

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00388 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Auditoria 1 09/01/2023 20/01/2023 Presencial remoto

SEG 17:30-20:30(09/01/2023) 

QUA 17:30-20:30(11/01/2023) 

SEX 17:30-20:30(13/01/2023) 

QUA 17:30-20:30(18/01/2023) 

SEX 17:30-20:30(20/01/2023)

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00328 Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Gestão e Contabilidade Esportiva 1 28/04/2023 16/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 09:00-12:00

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

 Ciências Contábeis

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15004-00407
Tópicos Especiais em Controladoria e Finanças I - Análise multicriterial para processo 

decisório
1 02/01/2023 06/01/2023 Presencial remoto

SEG 09:00-11:45(02/01/2023) 

TER 09:00-11:45(03/01/2023) 

QUA 09:00-11:45(04/01/2023) 

QUI 09:00-11:45(05/01/2023) 

SEX 09:00-11:45(06/01/2023)

Apresentação e discussão de temas avançados, atuais e/ou emergentes na área de Controladoria e Finanças, baseados em resultados de projetos de 

pesquisa dos professores do corpo permanente ou professores visitantes do PPGC, tratando de assuntos ligados aos temas de Dissertação/Tese de 

Mestrado/Doutorado e conteúdos relacionados às Linhas de Pesquisa Contabilidade e Finanças e Controle de Gestão, não contemplados nas demais 

disciplinas do curso.

Ciências da Comunicação

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS13001-00341 Seminário Intensivo II da Linha de Pesquisa 2 - Tendências da Tecnocultura em Rede 2 30/03/2023 01/06/2023 Presencial remoto QUI 14:00-17:00
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 Unisinos São Leopoldo MS13001-00293 Midiatização: Sociedade e Sentido 3 03/04/2023 03/07/2023 Presencial remoto SEG 18:30-21:30

A disciplina aborda manifestações da midiatização na arquitetura da organização social bem como nas configurações e funcionamento de práticas 

sociais. Considera também as referências de operações midiáticas nas estratégias de produção de sentidos. Faz o mapeamento do conceito de 

midiatização em diálogo com ângulos teóricos e epistemológicos das ciências sociais e das ciências da linguagem visando avaliar o potencial de suas 

proposições para o trabalho analítico da midiatização nos âmbitos de produção, circulação e de recepção de mensagens. Além destes aspectos, são 

estudados cenários prospectivos sobre as interações da midiatização com a organização social visando a identificação de questões e objetos para o 

avanço de pesquisas e de estudos sobre o conceito.

Ciências da Comunicação

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS13001-00297 Mídias, Identidades Culturais e Cidadania 3 30/03/2023 06/07/2023 Presencial remoto QUI 18:30-21:30

A disciplina trabalha aspectos relevantes das inter-relações entre comunicação, cultura e cidadania. São destacados os conhecimentos, experiências e 

sabedorias de autoras e autores latino-americanos, em especial as pesquisas e teorias que contribuem para a transformação sociocultural do 

continente. Destacam-se os conceitos de cidadania comunicacional; diversidades, identidades e inter-relações culturais; sabedorias e epistemologias 

alternativas latino-americanas; processos de construção de cidadania; educomunicação emancipadora; culturas e sabedorias étnicas; experimentação 

heurística; transformação sociocultural e movimentos sociocomunicacionais.  

Ciências da Comunicação

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS13001-00340 Seminário Intensivo II da Linha de Pesquisa 1 - Tendências da Tecnocultura em Rede 2 30/03/2023 01/06/2023 Presencial remoto QUI 14:00-17:00
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 Unisinos São Leopoldo MS13001-00342
Seminário Intensivo III da Linha de Pesquisa 2 - Semioses da mentira e do ódio nos 

ecossistemas midiáticos
3 30/03/2023 22/06/2023 Presencial remoto QUI 09:00-12:30

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 Unisinos São Leopoldo MS13001-00315 Midiatização: Aportes Metodológicos 3 04/04/2023 27/06/2023 Presencial remoto TER 18:30-21:30

O objetivo central da disciplina é a configuração preliminar do caso de investigação, identificando-se, nos processos midiáticos, relação entre campo de 

observação, indícios e inferências – na perspectiva da midiatização. A referência, conforme vários autores, para essa construção é o método (abdução, 

dedução e indução), compreendido como agenciador dos aportes teórico-metodológicos na pesquisa empírica. Articula-se isso também com os 

conceitos de analogias, homologias, aforismos, pistas, rastros, interpretação, sub-interpretação, o verdadeiro, o falso, o fictício, o energético, o 

emocional, o lógico – como indicadores adicionais para construção das questões de pesquisa. 

 Ciências Sociais

 *a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11002-00385
Disciplinas Especiais III - Núcleo Temático - Políticas Públicas Globais e Locais para a 

Recuperação: desafios contemporâneos para a Implementação da Agenda 2030 nos 

Países de Língua Portuguesa

3 04/04/2023 11/07/2023 Presencial remoto TER 14:00-16:45

O curso visa propiciar ferramentas teóricas e metodológicas visando uma qualificação dos conhecimentos para a implementação da Agenda 2030, 

especialmente entre países de língua portuguesa. Abordaremos experiências sociais e políticas públicas a partir de três tópicos: (1) gênero, (2) 

sustentabilidade socioambiental, e (3) estratégias de combate à pobreza e inovação social, considerando os diferentes Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS).

 Ciências Sociais

 *a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11002-00386 Sociedade e Estado 3 05/04/2023 12/07/2023 Presencial remoto QUA 14:00-16:45

Exame da relação entre sociedade e Estado a partir das matrizes teóricas das Ciências Sociais e de seus desenvolvimentos, com ênfase ao tratamento 

dado à questão social e às desigualdades. Análise dos problemas decorrentes das políticas e práticas sociais contemporâneas, configuradas nas novas 

formas de estruturação do Estado, nos movimentos dos sujeitos e nas suas formas de organização.



Computação Aplicada Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16001-00219 Prospecção de Dados e Extração de Conhecimentos 3 06/04/2023 20/07/2023 Presencial remoto QUI 19:30-22:15

Apresenta tópicos de prospecção de dados (data mining) e extração de conhecimentos em bancos de dados (Knowledge Data Discovery), data 

warehouse, modelos descritivos, temporais e baseados em transações, métodos visuais, grafos, classificação, agrupamento e análise de dados 

multivariada. Aborda, também, métodos para extração de conhecimento de redes neurais e algoritmos genéticos.

Computação Aplicada Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16001-00216 Métodos Matemáticos I 3 03/04/2023 17/07/2023 Presencial remoto SEG 19:30-22:15

Apresenta temas matemáticos fundamentais nas áreas de simulação e modelagem, fazendo uma revisão dos conceitos básicos de álgebra linear e 

cálculo diferencial e integral em múltiplas variáveis. Estuda também equações diferenciais ordinárias e parciais, enfatizando sua interpretação e uso em 

aplicações de modelagem.

Computação Aplicada Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16001-00217 Internet das Coisas e Aplicações Distribuídas 3 03/04/2023 17/07/2023 Presencial remoto SEG 19:30-22:15

Aborda o paradigma da Internet das Coisas (ou IoT, do termo em inglês Internet of Things) e suas aplicações. Inclui aspectos de middleware, sensores, 

arquitetura e protocolos empregados. Ainda, a disciplina também aborda questões como desempenho da solução, escalabilidade e interoperabilidade. 

Por fim, apresenta estudos de casos em diferentes áreas de aplicação, como saúde, comércio eletrônico, logística, transporte e energia.

Computação Aplicada Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16001-00220 Técnicas de Programação 3 07/04/2023 28/07/2023 Presencial remoto SEX 19:30-22:15

Apresenta conceitos em técnicas de programação, tratando sobre desenvolvimento de algoritmos, tipos de dados estruturados, conceitos de 

modularidade e abstração. São apresentados conceitos relacionados aos paradigmas imperativo e orientado a objetos e técnicas de desenvolvimento 

de software.

Computação Aplicada Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16001-00218 Inteligência Artificial e Sistemas Inteligentes 3 04/04/2023 11/07/2023 Presencial remoto TER 19:30-22:15

Apresenta os principais conceitos de inteligência artificial: métodos de resolução de problemas, planejamento de tarefas, métodos de representação de 

conhecimento e inferência automática utilizados na construção de sistemas especialistas. Aborda também tópicos em arquitetura de agentes 

inteligentes, inteligência artificial distribuída e sistemas multi-agentes.

Computação Aplicada Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16001-00223 Tópicos Especiais em Computação Aplicada I - Realidade Virtual, Aumentada e Mista 2 05/04/2023 07/06/2023 Presencial remoto QUA 19:30-22:15

A disciplina de Tópicos Especiais em Computação Aplicada I visa a oferecer aos alunos a oportunidade para o estudo de temas atuais e em 

desenvolvimento em cada Linha de Pesquisa não cobertos em outras disciplinas do Programa, mas que estejam sendo objeto de pesquisa por parte dos 

pesquisadores do programa ou de visitantes eventuais. Os temas desenvolvidos são focados nos domínios temáticos das Linhas de Pesquisa do 

Programa. 

O oferecimento desta disciplina poderá ser proposto pelos membros do corpo docente do curso, sendo indicado, na ocasião, o título, ementa, 

bibliografia e período. A proposta deverá ser encaminhada à Coordenação do Programa, antes do início do respectivo período letivo, para apreciação, 

através de ofício ao Coordenador. 

A disciplina de Tópicos Especiais em Realidade Virtual, Aumentada e Mista visa apresentar os fundamentos, aplicações e benefícios da realidade virtual 

(RV), realidade aumentada (RA) e realidade mista (RM), bem como apresentar as técnicas de interação 2D, 3D, multimodal, por voz e por gestos, os 

dispositivos para interação e feedback visual, auditivo, tátil e olfativo. 

Computação Aplicada Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16001-00224 Tópicos Especiais em Computação Aplicada III - Avaliação de Usabilidade 1 14/06/2023 12/07/2023 Presencial remoto QUA 19:30-22:15

A disciplina de Tópicos Especiais em Computação Aplicada I visa a oferecer aos alunos a oportunidade para o estudo de temas atuais e em 

desenvolvimento em cada Linha de Pesquisa não cobertos em outras disciplinas do Programa, mas que estejam sendo objeto de pesquisa por parte dos 

pesquisadores do programa ou de visitantes eventuais. Os temas desenvolvidos são focados nos domínios temáticos das Linhas de Pesquisa do 

Programa. 

O oferecimento desta disciplina poderá ser proposto pelos membros do corpo docente do curso, sendo indicado, na ocasião, o título, ementa, 

bibliografia e período. A proposta deverá ser encaminhada à Coordenação do Programa, antes do início do respectivo período letivo, para apreciação, 

através de ofício ao Coordenador. 

A disciplina de Tópicos Especiais em Avaliação de Usabilidade visa apresentar os métodos para a avaliação de usabilidade, as guidelines para avaliação 

de interação e estudos de caso.

 Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00001 Sistemas Penais e Controle Social 3 30/03/2023 06/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUI 18:30-21:30

A crise dos atuais modelos de controle social. Os pensamentos contemporâneos sobre direito penal, processo penal, criminologia e política criminal. A 

teoria geral do garantismo, funcionalismo e análise econômica. O sistema penal e os direitos e garantias fundamentais. A Constituição e o Sistema 

Penal e Processual Penal brasileiro. As condições operacionais de construção de novo modelo integrado nas ciências penais.

 Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00002 Tributação e Políticas Públicas 3 27/03/2023 26/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEG 18:30-21:30

A disciplina visa discutir o papel da tributação no Estado Democrático de Direito, tendo em vista sua intrínseca relação com os direitos fundamentais 

que, se de um lado, limitam o poder de tributar do Estado, por outro, encontram na tributação um instrumento indireto de concretização, tanto pela 

via do financiamento de políticas públicas, como pela indução de comportamentos tendencialmente aptos à concretização das promessas 

constitucionais (extrafiscalidade), dentro do contexto brasileiro e latino americano, marcantemente caracterizado pela desigualdade social e 

econômica, historicamente sedimentada.  

 Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00003 Estado e Administração Pública 3 28/03/2023 27/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
TER 14:00-16:45

Teoria da Administração Pública e Modernidade. Pressupostos Filosóficos e Históricos do Direito Administrativo. Controle da Administração Pública. 

Direitos coletivos e difusos e a construção de espaços de cidadania.  Estado, Administração e Globalização. Importância do constitucionalismo para a 

atividade administrativa: o papel da jurisdição constitucional.

 Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00004 Processo, Jurisdição e Democracia 3 27/03/2023 26/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEG 14:00-17:00

A influência das teorias do Ordenamento Jurídico nos diversos institutos processuais. Direito e Processo: passado, presente e futuro. O processo entre o 

público e o privado. Estado Liberal, Social e Democrático de Direito: o novo papel a ser desempenhado pelo processo. O constitucionalismo e o processo 

em suas relações principiológicas. A jurisdição constitucional e a superação da dicotomia jurisdição ordinária e jurisdição constitucional.



 Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00006 Educação, Transdisciplinaridade e Transformação Social 3 28/03/2023 27/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
TER 18:30-21:15

As questões epistemológicas e suas implicações no Ensino Jurídico contemporâneo.  Estudo da historicidade da ciência através dos tempos. Paradigmas 

educacionais, sociais e jurídicos. A modernidade reflexiva. A ciência para uma vida sustentável. A complexidade e a mediação pedagógica. O jurídico e 

social sob o ponto de vista (trans)disciplinar e autopoiético. 

 Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00007 Garantias Jurídicas de Igualdade e Não Discriminação 3 31/03/2023 07/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 08:30-11:30

A disciplina trata das perspectivas jurídicas da igualdade, atentando para suas manifestações e desdobramentos nos direitos humanos e no direito da 

antidiscriminação, diante das tensões e reivindicações presentes nas democracias contemporâneas no contexto da globalização. 

Propõe-se a examinar o estado da arte nestes domínios, objetivando a reflexão e a proposição das respostas jurídicas pertinentes, mediante a análise e 

o aperfeiçoamento dos respectivos conteúdos e institutos jurídicos. 

 Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00008 Sistemas Jurídicos Contemporâneos 3 27/03/2023 26/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEG 14:00-17:00

A noção de sistema. História do Direito. Formação dos grandes sistemas de Direito. Modernidade e sistemas jurídicos. Fundamentos epistemológicos do 

Direito: as grandes transformações paradigmáticas. Sistema de Direito Positivo.

 Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00009 Direito e Globalização 3 28/03/2023 27/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
TER 14:00-16:45

Globalização: um conceito em disputa. Globalização, história e modernidade. Aspectos da globalização: economia, política, cultura, direito. Direito e 

globalização: pesquisas empíricas, teorias recentes e impacto paradigmático. 

 Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00010 Direito, Tecnologia e Inovação 3 29/03/2023 28/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUA 14:00-16:45

Sociedade, Direito, Ciência, Tecnologia e Inovação, em busca de novos referenciais jurídicos. A superação da dicotomia entre o Direito Público e o 

Direito Privado e a busca de novos paradigmas nos diversos ramos do Direito. A superação do modelo jurídico linear, piramidal e positivista. Novos 

modelos e a comunicação entre as fontes do Direito. Regulação, regulamentação, autorregulação e o papel da regulação em rede. A ISO e outros 

organismos internacionais de normalização. A convergência tecnológica e a caracterização da inovação. Inovação no e do Direito. O sistema brasileiro 

de ciência, tecnologia e inovação. As novas tecnologias e o direito à informação versus o dever de informar. Responsabilidade social das organizações 

pelo desenvolvimento tecnológico.

 Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00019 Tópicos Especiais I - Direitos Sociais e Contemporaneidade 1 30/03/2023 04/05/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUI 14:00-16:30

Estado Social no Brasil: surgimento dos Direitos Sociais. A constitucionalização dos Direitos Sociais: das primeiras propostas até a Constituição de 1988. 

Entraves à concretização dos Direitos Sociais: os déficits de republicanismo no Brasil e a crítica contemporânea; limites cíclicos do Estado e crises 

inéditas de contornos permanentes. Direitos Sociais e Judiciário: análise das capacidades institucionais do Judiciário.

 Economia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15005-00254 Microeconomia I 3 14/04/2023 14/07/2023 Presencial remoto SEX 09:00-12:00 Teoria do consumidor: escolha sob incerteza, economia de trocas e equilíbrio geral. Teoria da firma e estruturas de mercado: produção e custos.

 Economia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15005-00250 Tópicos Avançados em Economia Internacional 3 14/04/2023 14/07/2023 Presencial remoto SEX 19:00-22:00
Nova Geografia Econômica. Localização e inserção internacional de empresas. Globalização comercial e financeira. Comércio internacional, política 

comercial, crescimento, distribuição de renda e pobreza. Blocos econômicos. Setor externo da economia brasileira. 

 Economia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15005-00253 Econometria de Séries Temporais 3 14/04/2023 14/07/2023 Presencial remoto SEX 14:00-17:00

O curso de Econometria de Séries Temporais é centrado em modelos de séries de tempo, abordando aspectos teóricos, métodos de estimação e de 

previsão. O objetivo é apresentar modelos de séries de tempo univariados e multivariados em uma abordagem clássica, possibilitando, assim, a 

realização de trabalhos empíricos em econometria. Espera-se dos alunos um conhecimento de econometria básica, que não será revisada

 Economia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15005-00247 Economia da Tecnologia 3 14/04/2023 14/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 17:30-20:30

Progresso técnico: conceito, natureza e importância. Tecnologia e o processo de mudança estrutural. Difusão, aprendizagem tecnológica e capacidade 

de inovação da firma. Catching-up  tecnológico e dinâmica e impactos do progresso tecnológico. Sistema Nacional de Inovação. Política de Ciência e 

Tecnologia.

 Economia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15005-00251 Tópicos Avançados em Organização Industrial 3 15/04/2023 08/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SAB 09:00-12:00

Introdução à Organização Industrial Empírica. Estimação de função de produção. Estimação de demanda. Modelos estáticos de competição. Modelos de 

entrada no mercado. Inovação, funções de produção e medidas dos efeitos de produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento.

 Economia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos Porto Alegre MS15005-00252 Macroeconomia I 3 14/04/2023 14/07/2023 Presencial remoto SEX 09:00-12:00
Teoria da determinação da renda e do emprego no curto prazo. Abordagens neoclássica e keynesiana. Renda, produto, moeda e juros. Modelos IS-LM e 

IS-LM-BP. Aplicações às políticas monetária e fiscal.

 Engenharia Civil Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16003-00245 Sustentabilidade ambiental 3 14/04/2023 09/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

SEX 18:00-21:00(14/04/2023)

SEX 18:00-21:00(28/04/2023 a 26/05/2023)

SEX 18:00-21:00(02/06/2023 a 09/06/2023)

Gestão e Gerenciamento Ambiental. Conceitos ambientais. Legislação ambiental. Licenciamentos. Prevenção da poluição: água, esgotos e resíduos 

sólidos. Responsabilidade dos administradores. Redução, reutilização e reciclagem de resíduos de forma geral. Mudança de paradigma, percepção 

ambiental na indústria, co-responsabilidade, rotulagem verde, ecologia industrial, eco-eficiência. Classificação dos resíduos sólidos. Constituintes dos 

resíduos sólidos. Aspectos ambientais e epidemiológicos relacionados aos resíduos sólidos. Geração dos resíduos sólidos. Fatores influentes na geração. 

Consorciamento de resíduos sólidos/lodos de origens diversas. Resíduos sólidos de serviços de saúde: classificação, redução na fonte, segregação, 

acondicionamento, coleta e transporte. Reatores compactos para tratamento de resíduos orgânicos. Tratamento consorciado. Banco de resíduos.

 Engenharia Civil Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16003-00249 Avaliação Ambiental de Resíduos e Materiais 3 25/05/2023 20/07/2023 Presencial remoto

QUI 14:00-17:00(27/04/2023 a 01/06/2023) 

QUA 09:00-12:00(31/05/2023 a 28/06/2023) 

QUI 14:00-17:00(15/06/2023 a 22/06/2023)

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

 Engenharia Civil Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16003-00253 Patologia das edificações 3 06/05/2023 05/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

SAB 09:00-12:00(06/05/2023 a 27/05/2023)

SAB 14:00-17:00(06/05/2023 a 27/05/2023)

Esta atividade apresenta conceitos e definições sobre patologia e sua importância nas obras civis. Aborda as origens das manifestações patológicas e a 

sintomatologia, com o estudo dos danos e manifestações patológicas mais comuns nas construções, tais como: fissuras, deformações, rupturas, 

corrosão e manchas. A atividade relaciona Patologia e Desempenho das Construções, e visa contribuir para a redução de resíduos, principalmente nas 

fases de uso, manutenção e demolição das edificações.



 Engenharia de Produção e Sistemas Mestrado Unisinos São Leopoldo MS15006-00201 Gestão de Operações de Serviços 3 30/03/2023 06/07/2023 Presencial remoto QUI 18:30-21:30

Abordagens para o gerenciamento operacional de organizações de serviços B2B (entre empresas) e B2C (entre empresa e consumidor). Programas de 

relacionamento, gestão de operações, fidelização, recuperação de serviços, prevenção de falhas e gerenciamento da lucratividade. A integração entre 

bens e serviços sob os enfoques mercadológicos e da sustentabilidade ambiental, bem como suas implicações na gestão das operações de serviços.

 Engenharia de Produção e Sistemas Mestrado Unisinos São Leopoldo MS15006-00204 Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Escrita Acadêmica 1 16/03/2023 01/04/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

QUI 17:30-20:30(16/03/2023) 

SEX 17:30-20:30(17/03/2023) 

SAB 09:00-12:00(18/03/2023) 

SEX 17:30-20:30(31/03/2023) 

SAB 09:00-12:00(01/04/2023)

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 MS15006-00203 Gestão de Operações com Foco no Comportamento do Consumidor 3 09/01/2023 20/01/2023 Presencial remoto

SEG 18:45-22:30(09/01/2023 a 16/01/2023) 

TER 18:45-22:30(10/01/2023 a 17/01/2023) 

QUA 18:45-22:30(11/01/2023 a 18/01/2023) 

QUI 18:45-22:30(12/01/2023 a 19/01/2023) 

SEX 18:45-22:30(13/01/2023 a 20/01/2023)

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

Infusão de serviços na manufatura. 

 Engenharia de Produção e Sistemas Mestrado Unisinos São Leopoldo MS15006-00202 Sistemas Integrados de Manufatura 3 01/04/2023 01/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SAB 09:00-12:00

Modelos e parametrização de sistemas de manufatura; Lay-outs e Flexibilidade na Manufatura; Manufatura integrada por computador; 

Desenvolvimento de produto em manufatura; Tecnologia empregada em SFM; Gerenciamento da manutenção em SFM; Heurísticas em SFM.

 Engenharia de Produção e Sistemas Mestrado Unisinos São Leopoldo MS15006-00154
Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Métodos Qualitativos 

para Pesquisa em Engenharia de Produção I
1 31/03/2023 05/05/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 14:00-17:00

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 MS15006-00155
Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Métodos Qualitativos 

para Pesquisa em Engenharia de Produção II
1 12/05/2023 09/06/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 14:00-17:00

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 MS15006-00156
Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Métodos Qualitativos 

para Pesquisa em Engenharia de Produção III
1 16/06/2023 07/07/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 14:00-17:00

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 Mecânica

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16004-00122 Simulação de Edificações 3 19/05/2023 28/07/2023 Presencial remoto

SEX 14:00-17:00(19/05/2023 a 07/07/2023) 

SEX 09:00-12:00(14/07/2023 a 21/07/2023) 

SEX 14:00-17:00(14/07/2023 a 28/07/2023)

Noções de conforto térmico. Legislação referente a edificações. Programas para simulação de

edificações. Propriedades físicas dos materiais e fluidos e modelos de desempenho de equipamentos

diversos. Eficiência energética em edificações (envoltória, iluminação e sistemas de ar condicionado).

Filosofia Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11006-00273
Filosofia e Política - Razão De Estado, Estado De Exceção E Migrações: A vida dos 

migrantes, entre o abandono da vida nua e o controle do campo
3 05/04/2023 28/06/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUA 14:00-17:00

A disciplina focaliza o Estado como problema ético para a sociedade. Os gregos pensam a democracia na situação anterior ao Estado. Na modernidade, 

o Estado torna-se o eixo em torno do qual a sociedade civil se organiza. Na contemporaneidade, as questões entre a ética e a política se dimensionam 

em torno da descoberta ou encobrimento do sujeito na sociedade, com vistas à emancipação ou submissão ao Estado. 

Filosofia Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11006-00274
Ética Ambiental - Sobre o status ontológico do ambiente na bioética (e outros assuntos 

controversos relacionados)
3 03/04/2023 03/07/2023 Presencial físico SEG 19:00-22:00

Trata-se, nesta disciplina, da ampliação do sistema ético de forma que este abarque e contenha as relações do homem para com a natureza. Discutem-

se também questões como as relações éticas que, sem passar pelo homem, vigem na natureza; nossa responsabilidade para com as gerações futuras; e 

as relações entre economia e ecologia.

Filosofia Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11006-00275
A Racionalidade da Ciência - Epistemic and Pragmatic responsability in epistemology, 

morality and religion
3 05/04/2023 28/06/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUA 14:00-17:00

Exame da visão tradicional de racionalidade científica em face das condições que possibilitam e caracterizam a ciência na sua contemporaneidade. 

Discussão das conseqüências advindas da análise da racionalidade científica possível, tendo em vista a compreensão da racionalidade como 

racionalidade em ação e da especificidade da ciência em termos da legitimidade de seu discurso.

Filosofia Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11006-00276 Seminário de Dissertação 3 04/04/2023 27/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
TER 19:00-22:00

O seminário destina-se à leitura e reflexão acerca da metodologia aplicada à produção de trabalhos acadêmicos e filosóficos, bem como à elaboração e 

apresentação dos projetos, artigos e dissertações dos mestrandos.



 Geologia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16005-00163 Sistemas deposicionais transicionais e marinhos rasos 3 03/04/2023 03/07/2023 Presencial físico SEG 09:00-12:00

A disciplina detalha os processos atuantes na região costeira e plataformal, abordando os diversos sistemas deposicionais que compõem a paisagem 

litorânea, em termos de processos e produtos, com ênfase na transposição para a compreensão e reconstrução de sistemas antigos. Insere-se na Linha 

de Pesquisa Estratigrafia e Evolução de Bacias, da Área de Concentração Geologia Sedimentar.

 Geologia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS16005-00169 Tópicos Especiais em Paleontologia Aplicada - Paleoceanografia e Paleoclimatologia 2 03/04/2023 06/06/2023 Presencial físico

SEG 13:30-17:00(03/04/2023 a 24/04/2023) 

SEG 13:30-17:00(08/05/2023) 

SEG 13:30-17:00(22/05/2023 a 05/06/2023) 

TER 13:30-17:00(06/06/2023)

Disciplina destinada a abrigar cursos não previstos na grade curricular, com conteúdos relevantes para a formação de alunos, de interesse para a Área 

de Concentração em Geologia Sedimentar, relacionados à Linha de Pesquisa em Paleontologia Aplicada

História

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11007-00453 Tópicos Especiais de História II: Fetichismo da tecnologia: análises críticas 2 03/04/2023 05/06/2023 Presencial remoto SEG 09:00-12:00

O mundo vive numa acelerada revolução tecnológica, que supostamente resolveria os problemas sociais pelo seu simples curso. Mas, diferentemente 

disso, vemos muitos efeitos disruptivos oriundos da sua incorporação acrítica em grande escala. Isso se centra em considerar a tecnologia como neutra, 

o que produz a sua reificação, vaziada do seu componente social e político. Diante isso, a disciplina propõe discutir distintas abordagens, na maior parte 

herdeiras da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, que questionam o fetichismo da tecnologia, apontando não apenas de modo geral sua falta de 

neutralidade, mas problemas concretos que hoje se fazem presentes, como os de bad data, manipulação algorítmica, concorrencial da inteligência 

artificial, data cartelização, dentre outros. Fenômenos que têm mobilizado grupos no intuito de limitar esses efeitos danosos através de 

regulamentações e um olhar mais crítico dessas transformações.

História

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11007-00454 Cultura, Memória e Patrimônio - Integrando histórias, memórias e lugares 3 03/04/2023 03/07/2023 Presencial remoto SEG 14:00-17:00

A disciplina tem como objetivo apresentar e analisar os conceitos de patrimônio, cultura e memória assim como as articulações existentes entre eles no 

espaço geo-histórico do Brasil. Pretende discutir elementos da legislação patrimonial e políticas públicas referentes tanto aos patrimônios materiais 

quanto aos imateriais e, a partir dos conceitos estudados, integrá-los a uma perspectiva mais ampla que articula a história, a(s) memória(s) e seus 

lugares de expressão e significação

História

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11007-00455 Tópicos Especiais de História II: Mulheres e relações de gênero na América Latina 2 04/04/2023 30/05/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
TER 14:00-17:00

História

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11007-00456
Teoria e Metodologia da História II - Vidas narradas entre fronteiras: micro-história em 

movimento
3 05/04/2023 28/06/2023 Presencial remoto QUA 14:00-17:00

Os Tópicos Especiais priorizam o tratamento de questões de ordem epistemológica,

teórica e metodológica, buscando identificar, aprender e oferecer ao aluno propostas

inovadoras, não-convencionais ou ainda não consolidadas na área, eventualmente de

caráter transdisciplinar, e que representem possibilidades concretas de avanço e

qualificação na prática da pesquisa histórica. 

Linguística Aplicada

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS13002-00681
Seminário de Estudos II - Linguagem, inclusão e diferença: potencializando o ensino de 

línguas
2 03/04/2023 05/06/2023 Presencial remoto SEG 14:00-17:00

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 MS13002-00682
Seminário de Estudos III - ARGUMENTAÇÃO: estratégias argumentativas em discursos 

digitais e off-line
3 03/04/2023 03/07/2023 Presencial remoto SEG 19:00-22:00 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 MS13002-00683 Seminário de Estudos II - Princípios básicos da Análise da Conversa 2 05/04/2023 31/05/2023 Presencial físico QUA 09:00-12:00
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 MS13002-00691 Seminário de Estudos III - Práticas pedagógicas inovadoras no ensino de Línguas 3 30/03/2023 29/06/2023 Presencial remoto QUI 19:00-22:00 Estudo de um tema específico, voltado para um problema de pesquisa definido.

Psicologia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS12002-00333 Estatística Aplicada à Psicologia I 3 30/03/2023 13/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUI 13:30-16:00

Fundamentos estatísticos para a análise de dados qualitativos e quantitativos em Psicologia. Compreensão da estatística descritiva e inferencial e de 

sua importância para a pesquisa científica.

Psicologia

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado Unisinos São Leopoldo MS12002-00334 Oficina de Análise de Dados Qualitativos 3 31/03/2023 21/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 13:30-16:00

Principais abordagens de análise qualitativa, seus pressupostos teóricos e procedimentos analíticos. Aspectos teórico-práticos do emprego de softwares 

para análises qualitativas. Exercícios analíticos a partir de dados de pesquisa dos discentes e/ou docentes. Desenvolvimento de análise e interpretação 

de dados qualitativos para produção de artigos científicos em Psicologia. 



Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00138 Contratos 2 14/04/2023 01/07/2023 Presencial remoto

SEX 18:30-21:30(14/04/2023) 

SEX 18:30-21:30(28/04/2023) 

SEX 18:30-21:30(05/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(26/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(02/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(03/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(10/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(17/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(24/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(01/07/2023)

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 Porto Alegre MP14001-00303 Metodologia para Análise e Resolução de Casos 2 15/04/2023 30/06/2023 Presencial remoto

SAB 09:00-12:00(15/04/2023) 

SAB 09:00-12:00(22/04/2023) 

SAB 09:00-12:20(29/04/2023) 

SAB 09:00-12:00(06/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(13/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(20/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(27/05/2023) 

SEX 15:00-18:00(16/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(23/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(30/06/2023)

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 Porto Alegre MP14001-00148 Empresa, Economia e Desenvolvimento 2 14/04/2023 07/07/2023 Presencial remoto

SEX 15:00-18:00(14/04/2023) 

SEX 15:00-18:00(28/04/2023) 

SEX 15:00-18:00(05/05/2023) 

SEX 15:00-18:00(12/05/2023) 

SEX 15:00-18:00(19/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(19/05/2023) 

SEX 15:00-18:00(26/05/2023) 

SEX 15:00-18:00(02/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(09/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(07/07/2023)

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 Porto Alegre MP14001-00150 Direitos Fundamentais e Sociais na Era da Inovação e Tecnologia 1 12/05/2023 30/06/2023 Presencial remoto SEX 18:30-21:30

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 Porto Alegre MP14001-00181 Direitos da Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 3 14/04/2023 22/07/2023 Presencial remoto

SEX 18:30-21:30(14/04/2023) 

SAB 09:00-12:00(15/04/2023) 

SEX 18:30-21:30(05/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(06/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(26/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(27/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(09/06/2023) 

SEX 18:30-21:30(16/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(17/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(30/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(01/07/2023) 

SEX 15:00-18:00(14/07/2023) 

SEX 18:30-21:30(14/07/2023) 

SEX 18:30-21:30(21/07/2023) 

SAB 09:00-12:00(22/07/2023)

Estudo da proteção jurídica às criações intelectuais. Análise da importância cultural, social e econômica do sistema de proteção à propriedade 

intelectual através dos seus dois grandes ramos: direito autoral e propriedade industrial. Direito do autor e direitos conexos. Marcas e Patentes: 

modalidades, registro, duração, licenças e violações. Concorrência desleal. Abuso do poder econômico. Formas de proteção de tecnologias não sujeitas 

a patentes, topografia de circuitos integrados e cultivares. Transferência de Tecnologia. Exame da transferência de tecnologia como modalidade 

contratual de exercício da atividade empresarial, possibilitando a disseminação da informação tecnológica e do conhecimento entre empresas no 

ambiente jurídico interno e externo e capacitando para compreender e operacionalizar tal mecanismo.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00219 Gestão da Inovação 2 22/04/2023 07/07/2023 Presencial remoto

SAB 09:00-12:00(22/04/2023) 

SEX 18:30-21:30(28/04/2023) 

SAB 09:00-12:00(29/04/2023) 

SEX 18:30-21:30(12/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(19/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(02/06/2023) 

SEX 18:30-21:30(23/06/2023) 

SEX 18:30-21:30(30/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(07/07/2023) 

Processos de estratégia de inovação nas organizações. Os processos de inovação nas organizações e seu impacto na cultura das empresas. Conceitos e 

tipologias de inovação. Gestão da inovação e características das organizações inovadoras. Inovação sustentável, aberta e colaborativa. Sistemas 

regional e nacional de inovação. Dinâmica das redes de inovação. 

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00184 Gerenciamento de Risco Empresarial 1 24/06/2023 26/08/2023 Presencial remoto

SAB 09:00-12:00(24/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(08/07/2023) 

SEX 15:00-18:00(21/07/2023) 

SAB 09:00-12:00(19/08/2023) 

SAB 09:00-12:00(26/08/2023)

Sociedade e Risco. Sistemas sociais e gerenciamento de risco. Análise, avaliação e gestão dos riscos. Risco ambiental. Regulação de Riscos. O papel dos 

tribunais na Regulação dos riscos. Gerenciamento dos riscos ambientais. Modelos e instrumentos para gerenciamento de riscos. Princípios orientadores 

para a gestão jurídica de riscos. Elementos para a gestão jurisdicional do risco: probabilidade e magnitude. Riscos catastróficos. Pandemia e o risco. 

Direito e desastres.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00112

Direitos e Processo Penal Econômico - Empresarial e o papel dos Complieance 

Programs
2 13/05/2023 01/09/2023 Presencial remoto

SAB 09:00-12:00(13/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(20/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(03/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(10/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(04/08/2023) 

SEX 15:00-18:00(11/08/2023) 

SAB 09:00-12:00(12/08/2023) 

SEX 15:00-18:00(18/08/2023) 

SEX 15:00-18:00(25/08/2023) 

SEX 15:00-18:00(01/09/2023)

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 Porto Alegre MP14001-00040 Formas de Resolução de Conflitos 2 14/04/2023 23/06/2023 Presencial remoto SEX 15:00-18:00

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 Porto Alegre MP14001-00185 Mercado Financeiro e de Capitais e Economia Internacional 2 16/06/2023 11/08/2023 Presencial remoto

SEX 18:30-21:30(16/06/2023) 

SEX 18:30-21:30(23/06/2023) 

SEX 18:30-21:30(30/06/2023) 

SEX 18:30-21:30(07/07/2023) 

SEX 18:30-21:30(14/07/2023) 

SEX 18:30-21:30(21/07/2023) 

SAB 09:00-12:00(22/07/2023) 

SEX 18:30-21:30(28/07/2023) 

SEX 18:30-21:30(04/08/2023) 

SEX 09:00-12:00(11/08/2023)

Análise dos aspectos jurídicos relativos ao mercado financeiro e de capitais, propiciando um maior conhecimento sobre o ambiente no qual se situa a 

empresa em suas relações internas e externas, com vistas a desenvolver as competências necessárias para saber atuar nos âmbitos consultivo e 

contencioso da advocacia empresarial e atividades afins. Teorias do Comércio Internacional: das vantagens absolutas de Adam Smith à nova Teoria do 

Comércio 

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00224 Gestão Jurídica e de Contencioso para o Advogado Internacional 1 21/07/2023 05/08/2023 Presencial remoto

SEX 15:00-18:00(21/07/2023) 

SEX 15:00-18:00(28/07/2023) 

SAB 09:00-12:00(29/07/2023) 

SEX 15:00-18:00(04/08/2023) 

SAB 09:00-12:00(05/08/2023)

A formação multidisciplinar e internacional do ponto de vista administrativo, legal e estratégico necessário para o advogado exercer a liderança na 

gestão jurídica e de contencioso no âmbito de empresas e escritórios com atuação no mercado internacional.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00218 Governança Corporativa 1 19/05/2023 02/06/2023 Presencial remoto

SEX 15:00-18:00(19/05/2023) 

SEX 15:00-18:00(26/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(26/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(27/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(02/06/2023)

Conceitos fundamentais de governança corporativa; Separação entre propriedade e controle, Função-objetivo das empresas e teoria de agência; 

Mecanismos internos e externos de governança; Panorama da governança corporativa no Brasil; Governança corporativa no mundo; Conselho de 

Administração, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal; Códigos de Boas Práticas de Governança; Principais pesquisas sobre governança corporativa; 

Aspectos metodológicos das pesquisas sobre governança corporativa

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00186 Direito Tributário e Tributação 2 16/06/2023 15/07/2023 Presencial remoto

SEX 15:00-18:00(16/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(17/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(23/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(24/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(30/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(01/07/2023) 

SEX 15:00-18:00(07/07/2023) 

SAB 09:00-12:00(08/07/2023) 

SEX 15:00-18:00(14/07/2023) 

SAB 09:00-12:00(15/07/2023)

Análise da estrutura do sistema tributário brasileiro, no que se refere aos princípios que delineiam a tributação, os principais diplomas 

infraconstitucionais e os tributos propriamente ditos que impactam a atividade privada. Aspectos importantes que afetam a tomada de decisão do 

contribuinte, como carga tributária, custos de transação e de conformidade com a legislação tributária e planejamento tributário. Os impactos e 

consequências das normas de tributação internacional e de tributação sobre o comércio exterior na atividade privada. A economia encaminha-se para 

uma globalização cada vez maior, e as normas tributárias que afetam importação e exportação de bens e serviços, assim como a renda internacional de 

empresas, no que se referem as suas controladas e coligadas em diversas jurisdições, passam a ter importância crucial na tomada de decisão das 

empresas brasileiras.  Tributos sobre importação e exportação, tratados internacionais e preços de transferência, dentre outros.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00188 Estratégias para a Internacionalização das Empresas 2 14/04/2023 10/06/2023 Presencial remoto

SEX 15:00-18:00(14/04/2023) 

SAB 09:00-12:00(22/04/2023) 

SEX 15:00-18:00(28/04/2023) 

SEX 15:00-18:00(05/05/2023) 

SEX 15:00-18:00(12/05/2023) 

SEX 15:00-18:00(02/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(03/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(09/06/2023) 

SEX 18:30-21:30(09/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(10/06/2023)

Internacionalização de empresas, considerando as diferentes correntes teóricas e suas implicações para o contexto brasileiro. Ambiente internacional 

de negócios, analisando criticamente as variáveis externas à empresa que interferem nas decisões de internacionalização. Estratégias de entrada em 

mercados externos, possibilidades de inserção competitiva de produtos, serviços e organizações no exterior, instrumentalizando gestores para o 

desenvolvimento de planos de internacionalização sustentáveis.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00175 Direito Sindical em Perspectiva 1 28/04/2023 27/05/2023 Presencial remoto

SEX 15:00-18:00(28/04/2023) 

SEX 18:30-21:30(05/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(06/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(26/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(27/05/2023)

A razão histórica da construção autônoma de normas no Direito do Trabalho: “negociação” coletiva. Mau uso da palavra. Gênese do Direito do 

trabalho. A função da norma coletiva no âmbito da regulação jurídica da relação social de trabalho. Poder Normativo da Justiça do Trabalho. Os 

dissídios coletivos e a atuação dos Tribunais. Alterações introduzidas pela Reforma Trabalhista e que afetam a atuação sindical. A história da regulação 

jurídica do conceito de categoria profissional. Representação de empregados no âmbito da empresa. Greve. Conceito de “trabalhador coletivo”. As 

greves na história das relações de trabalho no Brasil. A resposta estatal ao movimento coletivo dos trabalhadores. O atrelamento do Sindicato ao 

Estado: assistencialismo e controle.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00200 Desenvolvimento Econômico e Mercado de Trabalho 1 15/04/2023 23/06/2023 Presencial remoto

SAB 09:00-12:00(15/04/2023) 

SAB 09:00-12:00(22/04/2023) 

SAB 09:00-12:00(29/04/2023) 

SAB 09:00-12:20(20/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(23/06/2023)

Introdução e análise da abordagem de Análise Econômica do Direito, com ênfase no estudo da Microeconomia e Macroeconomia aplicadas ao estudo 

do fenômeno jurídico. Exame das principais vertentes de Análise Econômica do Direito que possuem proximidade com o Direito e, especialmente, com 

o Direito do Trabalho, tais como Análise Econômica do Direito Empresarial, Análise Econômica do Direito Contratual e Análise Econômica do Direito da 

Regulação e Concorrencial. Estudo da economia organizacional sob a ótica dos custos de transação e da teoria da agência. Construção dos 

conhecimentos sobre economia da cooperação. Aplicação da teoria dos jogos nas relações empresariais com vistas a formar no aluno uma visão sobre a 

nova economia institucional e os custos do descumprimento contratual nas relações de trabalho.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00177 Direitos Humanos e Empresas 2 14/04/2023 17/06/2023 Presencial remoto

SEX 15:00-18:00(14/04/2023) 

SEX 18:30-21:30(28/04/2023) 

SEX 15:00-18:00(05/05/2023) 

SEX 15:00-18:00(12/05/2023) 

SEX 15:00-18:00(19/05/2023) 

SEX 15:00-18:00(26/05/2023) 

SEX 15:00-18:00(02/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(09/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(10/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(17/06/2023)

Fenômeno da Globalização. Empresas no Contexto Internacional. Proteção aos Direitos Humanos nas Empresas. Empresas Transnacionais. A OIT e ONU 

na defesa dos Direitos Humanos dos Trabalhadores. Neoescravidão. Princípios Orientadores das Empresas e Direitos Humanos.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00179 Previdência Social e Empresas 1 14/04/2023 03/06/2023 Presencial remoto

SEX 18:30-21:30(14/04/2023) 

SEX 18:30-21:30(12/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(13/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(02/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(03/06/2023)

Conceitos Constitucionais e Legislativos acerca do Financiamento Previdenciário. Programas obrigatórios no ambiente de trabalho. Nexo Técnico 

Epidemiológico Previdenciário (NTEP). Fator Acidentário de Prevenção (FAP). Ações Regressivas propostas pelo INSS em face das empresas. 

Desoneração Judicial da folha de salários. Efeitos dos Benefícios Previdenciários no Contrato de Trabalho. Crimes Previdenciários.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00180 Aspectos empresariais do e-social 1 19/05/2023 23/06/2023 Presencial remoto

SEX 18:30-21:30(19/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(09/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(16/06/2023) 

SEX 18:30-21:30(16/06/2023) 

SEX 15:00-18:00(23/06/2023)

O sistema do E-Social, seus aspectos teóricos e legais: objetivos e conceitos do E-Social. As regras gerais para sua implantação. Fluxo de Informações. 

Verbas Trabalhistas e E-Social. Operacionalização do sistema do E-Social. O acesso ao sistema do E-Social e lançamento de informações. O dever 

empresarial com o sistema.



Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00283 Desenvolvimento, Direito e Sustentabilidade 1 27/04/2023 25/05/2023 Presencial remoto QUI 18:30-21:30

Aspectos estruturantes da matriz de desenvolvimento socioeconômico na Constituição brasileira. Estado Democrático Ambiental. Elementos 

constituintes do Estado Democrático 

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00230 Sistemas Jurídicos Internacionais 1 18/04/2023 16/05/2023 Presencial remoto TER 15:00-18:00

Caracterização, distinção e análise dos principais sistemas jurídicos contemporâneos: Civil Law e Common Law. Estudo do sistema jurídico inglês e do 

sistema jurídico norte-americano, com ênfase na formação do precedente judicial. Os sistemas jurídicos nos processos de integração regional: a 

formação e aplicação do Direito da União Europeia e do Direito do Mercosul. Peculiaridades do Direito Asiático.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00260 Tópicos Especiais II - A indústria 4.0 e a gestão jurídica do valor 2 27/06/2023 29/08/2023 Presencial remoto TER 18:30-21:30

A disciplina tem como escopo inserir o aluno no cenário do sistema da Indústria 4.0. A partir disso, desenvolver a habilidade de compreender a 

linguagem de comunicação desse sistema para identificar problemas e apresentar soluções coerentes com o desenvolvimento econômico sustentável 

que tenha aderência ao sistema jurídico constitucional e ao ambiente regulatório global. Para isso, o aluno conhecerá os microssistemas de operação 

da indústria 4.0, a saber: a Internet das Coisas (IoT), a biotecnologia, a nanotecnologia, a robotização, a inteligência artificial (IA), o big data , a 

realidade aumentada e a integração de processos e de cultura, a fim de poder, com autonomia e independência, identificar as potencialidades, os 

limites, os riscos e os impactos aos ecossistemas social e ambiental cujo resultado no campo do conhecimento é a gestão jurídica de valor que deve ser 

incutido aos padrões culturais de exercício da atividade econômica no pais.

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00291 Direito Internacional do Comércio 2 14/04/2023 20/05/2023 Presencial remoto

SEX 18:30-21:30(14/04/2023) 

SAB 09:00-12:00(15/04/2023) 

SEX 18:30-21:30(28/04/2023) 

SAB 09:00-12:00(29/04/2023) 

SEX 18:30-21:30(05/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(06/05/2023) 

SEX 19:00-21:30(12/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(13/05/2023) 

SEX 18:30-21:30(19/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(20/05/2023)

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 Porto Alegre MP14001-00312 Tópicos Especiais I - Regulação do Sistema Financeiro e do Mercado de Capitais 1 19/04/2023 17/05/2023 Presencial remoto QUA 18:30-21:30

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00259 Tópicos Especiais II - Responsabilidade Civil e Novas Tecnologias 2 18/04/2023 20/06/2023 Presencial físico TER 09:00-12:00

Introdução aos dados pessoais. Internet, Ciberespaço e Dados Pessoais. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira (Lei 13.709 de 2018) como 

Novo Marco Regulatório. Limites Positivos e Negativos de aplicação. Glossário legal. Jurisdição e Enforcement. Principiologia. Análise comparativa ao 

Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Estudos de casos acerca dos impactos no mundo empresarial sob o enfoque 

principiológico e de jurisdição em matéria de dados pessoais de brasileiros e com tratamento de dados no Brasil.  

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00220 Inovação e Marcos Regulatórios Fiscais 2 15/07/2023 01/09/2023 Presencial remoto

SAB 09:00-12:00(15/07/2023) 

SEX 15:00-18:00(28/07/2023) 

SEX 18:30-21:30(28/07/2023) 

SAB 09:00-12:00(29/07/2023) 

SEX 18:30-21:30(04/08/2023) 

SAB 09:00-12:00(05/08/2023) 

SEX 18:30-21:30(11/08/2023) 

SEX 18:30-21:30(18/08/2023) 

SEX 18:30-21:30(25/08/2023) 

SEX 18:30-21:30(01/09/2023)

A disciplina terá por temática a tributação e sua relação com áreas de inovação tecnológica e novos setores da Economia. Temas como tributação 

ambiental, comércio eletrônico, downloads e nuvens, extrafiscalidade e benefícios fiscais serão estudados à luz da teoria jurídica e da análise 

econômica do direito .

Mestrado Profissional em Direito da Empresa e 

dos Negócios

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP14001-00313 Tópicos Especiais I - Projeto de Pesquisa Aplicado na Prática Jurídica 1 30/06/2023 28/07/2023 Presencial remoto SEX 15:00-18:00

A pesquisa pragmática-sistêmica e seus elementos metodológicos. A abordagem teórica da Design Sciense Research. A abordagem prática da Design 

Sciense Research. A experiência do projeto aplicado. A experiência da entrega prática da pesquisa

Mestrado Profissional em Enfermagem

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP12001-00230 Tópicos Especiais em Pesquisa Quantitativa 1 23/03/2023 04/05/2023 Presencial remoto QUI 09:00-12:00

Aborda demandas levantadas junto a um grupo de alunos ou por oportunidades de intercâmbio de professores e projetos, relacionadas com 

abordagem quantitativa em pesquisa. Cada oferta terá ementa e conteúdo programático específico, de acordo com o projeto de pesquisa em 

andamento, bem como com as necessidades do grupo de discentes.

Mestrado Profissional em Enfermagem

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP12001-00220 Estruturação de Artigos Científicos 1 23/03/2023 04/05/2023 Presencial remoto QUI 14:00-17:00

O processo de busca e levantamento bibliográfico e on-line de informações especializadas sobre determinado assunto. Levantamento bibliográfico e 

seleção de textos de qualidade científica. Conhecimento e escrita do padrão internacional IMRD. Estruturação do manuscrito para avaliação. 

Preparação do texto para publicação de artigo científico. 

Mestrado Profissional em Enfermagem

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP12001-00221 Complexidade do Cuidado em Saúde 2 11/05/2023 20/07/2023 Presencial remoto QUI 14:00-17:00

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

Sexual contra Crianças e Adolescentes.



Mestrado Profissional em Enfermagem

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP12001-00242 Sistemas de Informação em Saúde 2 23/03/2023 15/06/2023 Presencial remoto QUI 18:00-21:00

Aborda sistemas de informação em saúde como instrumentos para conhecer e analisar as situações de saúde de determinadas populações, para fins de 

planejamento, gestão, organização, monitoramento e avaliação nos diferentes níveis de atenção à saúde.

Mestrado Profissional em Enfermagem

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP12001-00243 Redação Científica 1 23/06/2023 21/07/2023 Presencial remoto QUI 18:00-21:00

Aborda questões de ética em pesquisa. Técnicas e normas relacionados a comunicação científica. Orientação de busca em bases de dados. Estrutura do 

Projeto de Pesquisa. Formas de apresentação de resultados oriundos de pesquisa (oral, resumos).

Mestrado Profissional em Enfermagem

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP12001-00219 Prática Baseada em Evidências em Saúde 2 24/03/2023 16/06/2023 Presencial remoto SEX 09:00-12:00

Introdução aos conceitos da Prática Baseada em Evidência para Saúde, com ênfase nos seus três pilares: melhores evidências disponíveis ao cenário de 

prática, expertise dos profissionais e preferências dos usuários. Aplicação dos conceitos frente a diferentes necessidades dos serviços de saúde.

Mestrado Profissional em Enfermagem

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP12001-00246 Tópicos Especiais em Pesquisa Qualitativa 1 23/06/2023 21/07/2023 Presencial remoto SEX 09:00-12:00

Aborda demandas levantadas junto a um grupo de alunos ou por oportunidades de intercâmbio de professores e projetos, relacionadas com 

abordagem qualitativa em pesquisa. Cada oferta terá ementa e conteúdo programático específico, de acordo com o projeto de pesquisa em 

andamento, bem como com as necessidades do grupo de discentes.

Mestrado Profissional em Enfermagem

*a partir do segundo semestre de 2022, este PPG 

inicia o seu processo de desativação gradual.

Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP12001-00223 Sistemas, Políticas e Redes de Atenção à Saúde 2 12/05/2023 21/07/2023 Presencial remoto SEX 14:00-17:00

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

Redes de atenção à saúde no Brasil. 

Mestrado Profissional em Gestão e Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP15001-00385 Economia Internacional 1 a definir a definir

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
a definir

Teorias do Comércio Internacional: das vantagens absolutas de Adam Smith à nova Teoria do Comércio Internacional. Teoria e Prática da Política 

Comercial. O Multilateralismo e a Estrutura de Comércio administrada pela Organização Mundial de Comércio (OMC). Blocos Econômicos: teoria, 

mensuração e evidência. Balanço de Pagamentos e Câmbio. O Setor Externo da Economia Brasileira. 

Mestrado Profissional em Gestão e Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP15001-00386 Estratégias de Internacionalização de Empresas 2 a definir a definir

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
a definir

Internacionalização de empresas, considerando as diferentes correntes teóricas e suas implicações para o contexto brasileiro. Ambiente internacional 

de negócios, analisando criticamente as variáveis externas à empresa que interferem nas decisões de internacionalização. Estratégias de entrada em 

mercados externos, possibilidades de inserção competitiva de produtos, serviços e organizações no exterior, instrumentalizando gestores para o 

desenvolvimento de planos de internacionalização sustentáveis. 

Mestrado Profissional em Gestão e Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP15001-00389 Gestão Estratégica 2 a definir a definir

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
a definir

A evolução do pensamento estratégico através do estudo das diversas correntes identificáveis ao longo das últimas décadas. Análise histórica sobre o 

impacto das diversas correntes no conteúdo e no processo estratégico das organizações. A relação entre estratégia e inovação e a adaptação dos 

conteúdos da estratégia a condições regionais. As diferentes perspectivas sobre planejamento e implementação de estratégias nas organizações. 

Mestrado Profissional em Gestão e Negócios
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos Porto Alegre MP15001-00390 Marketing 1 a definir a definir

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
a definir

Conceitos centrais e domínio do marketing. A análise de mercado como suporte de processos decisórios de marketing e estratégia. Compreensão do 

comportamento do consumidor, processo de compra e fatores que influenciam o consumo. Segmentação, definição de mercado-alvo e posicionamento 

competitivo na análise estratégica de marketing. Compreensão do processo de gestão do composto de marketing – produto, preço, promoção e 

distribuição 

Mestrado Profissional em Nutrição e Alimentos
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos São Leopoldo MP12002-00238 Desenvolvimento de Novos Produtos 2 Jessica Fernanda Hoffmann 30/03/2023 Presencial remoto QUI 19:00-22:00

Conceitos fundamentais em produtos. A inovação em produtos. Etapas para lançamento de novos produtos. O ciclo de vida do produto. Análise do ciclo 

de vida do produto. Estratégia para o ciclo de vida dos produtos. Análise do portfólio de produtos. Gerenciamento do portfólio de produtos. A 

estratégia de marcas, embalagem e rotulagem. O gerenciamento de produtos e marcas nas organizações. Etapas para o desenvolvimento de um novo 

produto. Aspectos legais para o lançamento de um novo produto no mercado. Ferramentas aplicadas ao desenvolvimento de novos produtos. 

Desenvolvimento de equipes de P,D&I.

Mestrado Profissional em Nutrição e Alimentos
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos São Leopoldo MP12002-00239 Bases Fisiológicas e Metabólicas da Saúde e da Doença 2 JULIANA DE CASTILHOS 30/03/2023 Presencial remoto QUI 19:00-22:00

Serão abordadas as bases fisiológicas da homeostase e os distúrbios comuns resultantes da deficiência e do excesso nutrientes, com um foco específico 

nos macronutrientes. Além disso, os tópicos abordados também incluirão a adaptação à fome e os efeitos da restrição calórica durante a vida, 

obesidade e suas complicações, metabolismo das lipoproteínas e doenças cardiovasculares, além das causas, mecanismos da doença e tratamento de 

diabetes mellitus e do câ. Após a conclusão das aulas e das sessões de discussão, os alunos terão desenvolvido um entendimento avançado da 

contribuição dos nutrientes e da regulação das vias metabólicas para o desenvolvimento de algumas doenças humanas. Após esta unidade, os alunos 

terão adquirido conhecimentos sobre os conceitos básicos da biologia metabólica, sua relação com distúrbios comuns como obesidade, diabetes, câncer 

e doenças cardiovasculares, bem como a base para intervenções farmacológicas baseadas no metabolismo. 



Mestrado Profissional em Nutrição e Alimentos
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos São Leopoldo MP12002-00240 Tecnologias Emergentes 2 Cristiano Dietrich Ferreira 16/06/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

SEX 14:00-17:00(16/06/2023) 

SEX 19:00-22:00(16/06/2023) 

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

SEX 19:00-22:00(30/06/2023) 

SEX 14:00-17:00(14/07/2023) 

SEX 19:00-22:00(14/07/2023) 

SEX 19:00-22:00(21/07/2023) 

SEX 14:00-17:00(28/07/2023) 

SEX 19:00-22:00(28/07/2023)

Agentes responsáveis pela deterioração de alimentos. Princípios dos processos tradicionais de preservação de alimentos. Limitações dos métodos 

tradicionais. Características, aplicações, vantagens e desvantagens do uso das seguintes tecnologias para o processamento de alimentos: Tecnologia de 

membranas, Aquecimento Ôhmico, Campo elétrico pulsado, Luz pulsante, Ultrassom, Irradiação, Microondas, Alta pressão hidrostática, Rádio-

frequencia, Processamento mínimo de alimentos. Fluido supercrítico e sub crítico, eletrofiação (electrospinning), nanotecnologia em alimentos, 

embalagens ativas e inteligentes.

Mestrado Profissional em Nutrição e Alimentos
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos São Leopoldo MP12002-00241 Ecologia Nutricional 3 Valmor Ziegler e Vanessa Backes31/03/2023 Presencial remoto

SEX 14:00-17:00(31/03/2023) 

SEX 19:00-22:00(31/03/2023) 

SEX 14:00-17:00(14/04/2023) 

SEX 19:00-22:00(14/04/2023) 

SEX 14:00-17:00(28/04/2023) 

SEX 19:00-22:00(28/04/2023) 

SEX 14:00-17:00(12/05/2023) 

SEX 19:00-22:00(12/05/2023 a 26/05/2023) 

SEX 14:00-17:00(26/05/2023) 

SEX 14:00-17:00(09/06/2023) 

SEX 19:00-22:00(09/06/2023)

Conceito holístico e visão sistêmica da Nutrição, os efeitos desta sobre a saúde, meio ambiente, sociedade e economia. Componentes do sistema 

alimentar: plantio, produção, colheita, preservação, armazenamento, transporte, processamento, embalagem, comércio, distribuição, preparação, 

composição e consumo de alimentos, bem como a eliminação de resíduos.

Mestrado Profissional em Nutrição e Alimentos
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos São Leopoldo MP12002-00242 Metodologia de Pesquisa 2 Paula Dal Bo Campagnolo 01/04/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

SAB 09:00-12:00(01/04/2023) 

SAB 09:00-12:00(15/04/2023) 

SAB 09:00-12:00(29/04/2023) 

SAB 09:00-12:20(13/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(27/05/2023) 

SAB 09:00-12:00(17/06/2023) 

SAB 09:00-12:00(01/07/2023) 

SAB 09:00-12:00(15/07/2023) 

SAB 09:00-12:20(29/07/2023)

Métodos científicos; Etapas para elaboração de um projeto científico; Delineamentos de pesquisa; Pesquisa experimental; Busca de artigos científicos 

em base de dados; Software de gestão de referências bibliográficas; Análise crítica de artigo científico, Apresentação de projeto científico.

Mestrado Profissional em Nutrição e Alimentos
Mestrado 

Profissionalizante
Unisinos São Leopoldo MP12002-00243 Tópicos Especiais - Métodos avançados de análise em Nutrição a Alimentos 2 Jessica Fernanda Hoffmann 12/06/2023 Presencial físico

SEG 09:00-12:00(12/06/2023) 

SEG 14:00-17:00(12/06/2023) 

TER 09:00-12:00(13/06/2023) 

TER 14:00-17:00(13/06/2023) 

QUA 09:00-12:00(14/06/2023) 

QUA 14:00-17:00(14/06/2023) 

QUI 09:00-12:00(15/06/2023) 

QUI 14:00-17:00(15/06/2023) 

SEX 09:00-12:00(16/06/2023)

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.

Mestrado em Educação Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11004-00774 Seminário Temático II - Identidade, inclusão e Estudos Culturais 2 04/04/2023 27/06/2023 Presencial físico Terça-feira/ 14h as 16h

Examina temas atuais e ou de complexidade conceitual, relacionados ao processo de formação e às diferentes áreas do conhecimento que dão suporte 

às pesquisas em Educação. A caracterização será complementada a cada semestre de acordo com o(s) objeto(s) de estudo. Poderá ser ministrado por 

docentes do quadro do PPGEdu da Unisinos e/ou docentes nacionais e internacionais convidados.

Mestrado em Educação Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11004-00775 Seminário Temático II - Educação, territórios e cidadania 2 05/04/2023 31/05/2023 Presencial físico Quarta-feira/9h as 12h

Examina temas atuais e ou de complexidade conceitual, relacionados ao processo de formação e às diferentes áreas do conhecimento que dão suporte 

às pesquisas em Educação. A caracterização será complementada a cada semestre de acordo com o(s) objeto(s) de estudo. Poderá ser ministrado por 

docentes do quadro do PPGEdu da Unisinos e/ou docentes nacionais e internacionais convidados.

Mestrado em Educação Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11004-00782 Seminário Temático II - Economia do cuidado e profissionalidade docente 2 04/04/2023 27/06/2023 Presencial físico Terça-feira/14h as 16h

Examina temas atuais e ou de complexidade conceitual, relacionados ao processo de formação e às diferentes áreas do conhecimento que dão suporte 

às pesquisas em Educação. A caracterização será complementada a cada semestre de acordo com o(s) objeto(s) de estudo. Poderá ser ministrado por 

docentes do quadro do PPGEdu da Unisinos e/ou docentes nacionais e internacionais convidados.

Mestrado em Educação Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11004-00783 Seminário Temático I - Ecologia, Filosofia e Educação 1 04/04/2023 16/05/2023 Presencial físico Terça-feira/17h as 19h

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.



Doutorado em Educação Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11003-00861 Seminário Temático II - Identidade, inclusão e Estudos Culturais 2 04/04/2023 27/06/2023 Presencial físico Terça-feira/ 14h as 16h

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.

Doutorado em Educação Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11003-00863 Seminário Temático II - Educação, territórios e cidadania 2 05/04/2023 31/05/2023 Presencial físico Quarta-feira/9h as 12h

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.

Doutorado em Educação Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11003-00866 Seminário Temático II - Economia do cuidado e profissionalidade docente 2 04/04/2023 27/06/2023 Presencial físico Terça-feira/14h as 16h

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.

Doutorado em Educação Doutorado Unisinos São Leopoldo DT11003-00876 Seminário Temático I - Ecologia, Filosofia e Educação 1 04/04/2023 16/05/2023 Presencial físico Terça-feira/17h as 19h

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.

 Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00020
Tópicos Especiais III - Justiça socioambiental, desenvolvimento sustentável e mudanças 

climáticas
3 29/03/2023 28/06/2023

Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUA 08:30 - 11:15

Justiça Socioambiental, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. A perspectiva holística da justiça ambiental na era do antropoceno. 

Laudato Sì, Fratelli Tutti e a justiça socioambiental. A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O Acordo de Paris em uma visão 

multidisciplinar. Justiça Socioambiental e as energias renováveis: eólica, solar, marítima, solar e eólica. Mudanças climáticas e conflitos sociais, 

econômicos, políticos e jurídicos (litígios). A ecologização do desenvolvimento sustentável e o debate constitucional. Desenvolvimento sustentável, 

mercado de carbono e tributação das emissöes. Desenvolvimento sustentável e biodiversidade. Economia verde, boa governança e gestão ambiental 

sustentável.

 Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00123 Tópicos Especiais I - Sociologia da Constituição e Democracia 1 06/03/2023 27/03/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEG 18:30-21:45

Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica Mestrado Unisinos São Leopoldo MP16001-00202 Automação Industrial e Redes Elétricas Inteligentes 3 14/04/2023 14/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 19:30	- 22:30 (14/04/2023 a 14/07/2023)

Esta disciplina proporciona um panorama geral da automação de processos industriais, dos

fundamentos de circuitos lógicos e dos componentes dos sistemas automatizados. Explora a

tecnologia dos controladores programáveis, das linguagens de programação da norma IEC 61131-3

e traz os aspectos da automação industrial no cenário da Indústria 4.0. Em termos das Redes Elétricas

Inteligentes (REI) apresenta seus principais componentes dentre os quais Medição Inteligente e

Infraestrutura Avançada de Medição, Tarifas Diferenciadas, Geração Distribuída, Micro e Mini

Geração de Energia Elétrica, Armazenamento de Energia e Veículos Elétricos, Automação Avançada

da Distribuição (self-healing, resposta a demanda (DR*), sistemas supervisórios (EMS/SCADA**),

controle da operação do sistema de distribuição (DSO***)), Microredes, Virtual Power Plant (VPP),

Aspectos gerais sobre Sistemas de Comunicação em REI, Big Data, Smart Cities, Smart Homes. *

demand response / ** Energy Management System / *** Distribution System Operator

Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica Mestrado Unisinos São Leopoldo MP16001-00201 Introdução a Tecnologia de Semicondutores 3 14/04/2023 14/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
SEX 19:30	- 22:30 (14/04/2023 a 14/07/2023)

Histórico e evolução da microeletrônica. Contexto brasileiro e mundial com informações de mercado.

Perspectivas dos semicondutores no Brasil. Conceitos e etapas básicas da fabricação dos circuitos

integrados, desde a sua concepção, seguindo pelos processos de fabricação até a etapa final de

encapsulamento. Infraestrutura para fabricação de Semicondutores. Tecnologias e processos de

fabricação atuais e tendências futuras. Ferramentas de projeto e simulação de circuitos integrados

com exemplos.



Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica Mestrado Unisinos São Leopoldo MP16001-00200 Instrumentação Eletrônica 3 05/04/2023 28/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUA 19:30	- 22:30 (05/04/2023 a 28/06/2023)

Conceitos Gerais de Instrumentação Eletrônica de Precisão. Transdutores e Sensores: Função de

Transferência, Sensibilidade. Métodos e Sistemas de Medição: Métodos Diretos de Comparação;

Padrões primários e secundários. Erros, Determinação da Incerteza de Medição; Propagação Erros de

Medição. Aspectos Gerais das Características Dinâmicas de um Sistema de Medição: Proposta de

Modelo Matemático: Resposta dinâmica e sua análise: funções de transferência; Classificação dos

Sistemas de Medição quanto a resposta: ordem zero, 1. ordem e 2. ordem; Respostas a solicitações

periódicas; Determinação Experimental dos Parâmetros Característicos de um Sistema ou

Instrumento de Medição. Dispositivos de Condicionamento de Sinais. Amplificadores, Filtros.

Incerteza da Medição.

Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica Mestrado Unisinos São Leopoldo MP16001-00219 Planejamento e Operação de Sistemas Elétricos 3 13/04/2023 06/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto
QUI 19:30	- 22:30 (13/04/2023 a 06/07/2023)

Oferecer ao aluno conhecimentos sobre o processo de planejamento clássico da expansão de sistemas

elétricos de potência e seus critérios de avaliação, envolvendo a formulação, análise técnica e

econômica das alternativas. Visão geral dos aspectos regulatórios e características do planejamento

elétrico e energético do setor. Apresentar métodos multicriteriais de apoio à decisão. Relacionar e

aplicar os métodos multicriteriais ao problema do planejamento de sistemas elétricos de potência nos

horizontes de curto, médio e longo prazo. 

Direito Doutorado Unisinos São Leopoldo DT14001-00104 Direito e Diferença 4 31/03/2023 14/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

SEX 08:30-12:10(31/03/2023) 

SEX 08:30-12:10(14/04/2023) 

SEX 08:30-12:10(28/04/2023) 

SEX 08:30-12:10(05/05/2023 a 19/05/2023) 

SEX 08:30-12:10(26/05/2023) 

SEX 08:30-12:10(02/06/2023 a 09/06/2023) 

SEX 08:30-12:10(16/06/2023) 

SEX 08:30-12:10(23/06/2023) 

SEX 08:30-12:10(30/06/2023) 

SEX 08:30-12:10(07/07/2023 a 14/07/2023)

Sociedades contemporâneas são marcadas pela diferença que se expressa nos fenômenos da pluralidade, diversidade cultural, minorias, 

multiculturalismo e outros. Nesse contexto, sujeitos e grupos demandam o reconhecimento do direito de viver de acordo com suas preferências, visões 

de mundo, costumes ou condição pessoal, sem sofrer discriminação. Não se trata de reivindicar o direito de ser igual, mas precisamente o de ser 

diferente e de ser respeitado nas suas diferenças. O Direito liberal, ao prometer o mesmo tratamento a todos, consolidou um projeto político de 

assimilação a um modelo único por meio do qual sujeitos e grupos desconformes ao padrão dominante sofreram um duplo efeito: ou permanecem 

sistematicamente subordinados e discriminados ou necessitam equiparar-se aos grupos dominantes para fins de obtenção da proteção jurídica. As 

demandas por diferença não têm apenas crescido e obtido reconhecimento, mas têm se articulado em termos de direitos humanos e apelado a 

diferentes concepções de dignidade humana que dão ensejo à necessidade de respeito e consideração. Porém, esse movimento não encontra respaldo 

teórico suficiente no arcabouço jusfilosófico da euromodernidade que tem inspirado a criação e a aplicação do Direito oficial até nossos dias. Este 

seminário pretende identificar e analisar a noção de diferença e as demandas jurídicas que nascem dela e que são incorporadas na ideia de “novos 

direitos”, aprofundando os estudos sobre as novas produções teóricas que têm sido formuladas para explicá-las e legitimá-las.

Educação  Mestrado  São Leopoldo  MS11004-00786  Seminário Temático II - Educação e transformação digital  1  22/05/2023  26/05/2023  Remoto  Segunda-feira/ 14h as 16h 

Analisa e problematiza temas relacionados à Transformação Digital na Educação, enfatizando a Educação Digital (ED). Estuda e sistematiza como a 

transformação digital pode promover o desenvolvimento da Educação nos países da lusofonia e como as diferentes instituições estão se apropriando 

dessas mudanças para potencializar e/ou criar metodologias e práticas pedagógicas inovadoras. Discute problemas atuais, desafios e cenários 

emergentes na área da Educação Digital. 

Educação  Doutorado  São Leopoldo  DT11003-00882  Seminário Temático II - Educação e transformação digital  1  22/05/2023  26/05/2023  Remoto  Segunda-feira/ 14h as 16h 

Analisa e problematiza temas relacionados à Transformação Digital na Educação, enfatizando a Educação Digital (ED). Estuda e sistematiza como a 

transformação digital pode promover o desenvolvimento da Educação nos países da lusofonia e como as diferentes instituições estão se apropriando 

dessas mudanças para potencializar e/ou criar metodologias e práticas pedagógicas inovadoras. Discute problemas atuais, desafios e cenários 

emergentes na área da Educação Digital. 


