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Administração
Comportamento 

Organizacional

DT 94592

MS 115461

DT15001-00351

MS15001-00272

Diego Antonio Bittencourt 

Marconatto
02/09 a 02/12/2021

Quinta-feira

das 19h às 22h
45 3

A disciplina tem como propósito oportunizar estudos aprofundados em teorias do

comportamento organizacional. Busca promover a análise crítica de diferentes matrizes

conceituais voltadas ao entendimento de dinâmicas organizacionais, bem como sua

contextualização nos problemas atuais das organizações competitivas.

Administração Métodos de Pesquisa II DT 115427 DT15001-00356
Amarolinda Klein 

Yeda Souza
03/09 a 03/12/2021

Sexta-feira 

das 9h às 12h 
45h 3

A disciplina busca favorecer o desenvolvimento de um pensamento crítico e atualizado sobre

pesquisa e produção científica em Administração e Ciências Contábeis, com entendimento

sobre (a) o objeto de estudo e a produção de conhecimento - o que compreende a

demarcação do campo e a identificação dos problemas de pesquisa mais relevantes, bem

como o entendimento das diferentes maneiras de fazer teoria no campo da Administração e

das Ciências Contábeis; (b) os pressupostos filosóficos - o que implica na análise crítica das

posições ontológicas e epistemológicas subjacentes à produção de conhecimento na área; (c)

os elementos fundamentais de um projeto de pesquisa em Administração e Ciências

Contábeis: problematização e objeto de estudo; quadro teórico de referência; métodos de

pesquisa; integração coerente do problema, da fundamentação teórica e dos métodos de

pesquisa; contribuição da pesquisa.

Administração

Tópicos Especiais em 

Administração III: 

Entrepreneurship: a project-

based approach

DT 123739_T03

MS 123735_T03

DT15001-00354

MS15001-00274
Yeda Swirski de Sousa

02/09/2021 a 

02/12/2021

Quarta-feira - 17h30 

às 20h30
45h 3

New ventures, organizational change, and social innovation require entrepreneurship and 

new actionable projects. In business and society, there is an essential role played by high 

qualified individuals on creating and proposing ideas to be converted in solutions to existing 

problems and innovation. New actionable projects can provide work opportunities for indi-

vidual and leverage improvement and transformation in organizations and society.

This course proposes to bridge academic research, specialized knowledge and creativi-ty into 

practical and actionable projects. Various academic fields provide a basis for such pro-jects 

encompassing science and technology careers as well as those connected to management, 

design, communication, humanities, and arts.

The introductory part of the course focus on case studies analysis of existing knowledge and 

creativity-based enterprises. This introduction aims to inspire new projects and to expose 

participants to the different elements related to entrepreneurship such as market and 

customer understanding; funding sources; incubation opportunities; regulations; national 

and international markets.

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

method of project developments in entrepreneurship inspired in the action-learning 

approach supports the activities along the course.

Atividades Transdisciplinares 2021/2
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Administração

Tópicos Especiais em 

Administração III: Publishing 

Academic Research

DT 123739_T02

MS 123735_T02

DT15001-00366

MS15001-00271
IURI GAVRONSKI

01/09/2021 a 

01/12/2021

Quarta-feira - 14h às 

17h
45h 3

The course provides access to the process and content of the papers expected in academic 

journals. Contents include: publish or perish? Quantity vs. quality in academic research. 

What is originality, relevance, and contribution. How to measure impact. Impact and 

recognition. How do you increase impact? Planning the paper ahead. The role of 

international partnerships in publication. The choice of the target journal. What are the 

journals relevant to your field? The editorial process. Enticing the editors, the reviewers, and 

the readers. Fit to the journal. Crafting a compelling introduction. Grounding hypotheses. 

What should you write in the methods section? How to write the results section. Discussing 

the results, making contributions, and providing research propositions. Academic 

misconduct. Interacting with the editors and the reviewers. Publicizing your research 

(without breaking intellectual property rights). How reviewing papers can make you a better 

author.

Biologia Bioestatística II
DT 114879

MS 114861

DT12001-00252

MS12001-00235
Juliano Morales de Oliveira 03/09 a 10/12/2021

Sextas-feira

das 8h30min às 

11h30min

45h 3

A disciplina aborda o reconhecimento, aplicação e interpretação de técnicas estatísticas

avançadas, principalmente multivariadas e modelos nulos, de forma a auxiliar no

processamento, análise e interpretação dos dados nos trabalhos de dissertação e tese. São

realizadas análises exploratórias e testes de hipóteses de dados multivariados, com uso de

aplicativos computacionais: análise de agrupamento, análise de ordenação, correlação de

matrizes, análise canônica e análise de variância. 

Biologia
Ecologia e Manejo de 

Ecossistemas

DT 114884

MS 114863

DT12001-00280

MS12001-00250

Marcelo Zagonel 

Pablo Cesar L. Albornoz 02/09 a 14/10/2021
Quinta-Feira

das 14h às 18h30min
30h 2

Aborda o conhecimento da organização e do funcionamento dos ecossistemas e elaboração

de critérios ecológicos para planos de manejo em ecossistemas terrestres e aquáticos. Esta

disciplina tem um caráter teórico, prático e aplicado com objetivo de introduzir e discutir

com os alunos a organização e o funcionamento dos ecossistemas, com a finalidade de

elaborar critérios ecológicos para planos de manejo em ecossistemas terrestres e aquáticos. 

Biologia
Ecologia e Manejo de 

Populações

DT 114885

MS 114864

DT12001-00255

MS12001-00238

Patricia Nunes 

 Larissa Oliveira

Alexandro M. Tozetti  

21/10 a 02/12/2021
Quinta-Feira

das 14h às 18h30min
30h 2

Aborda discussão e fundamentação de conceitos referentes ao crescimento, à regulação e à

distribuição espacial de populações. Conhecimento de conceitos de uso sustentável e

controle de populações. Conhecimento de artigos clássicos que formaram a base teórica da

ecologia de populações, bem como, análise de artigos recentes publicados em periódicos

científicos de nível internacional em ecologia. Analisa características dos organismos em

populações; Aplicações ecológicas nos níveis individuais e populacionais; Aplicações

ecológicas no nível das interações entre populações (controle de pragas e manejo de

exploração); Manejo da vida silvestre; Manejo de espécies invasoras; Manejo de populações

praga e populações silvestres problema; Ameaças que afetam as populações silvestres.
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Biologia

Tópicos Especiais - Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) 

Aplicado à Análise Espacial II

DT 114897_T18

MS 114876_T18

DT12001-00281

MS12001-00253
Marcelo Zagonel de Oliveira 21/10 a 02/12/2021

Quinta-Feira

das 9h às 12h30min
30h 2

Capacitar o aluno a aplicação das principais ferramentas de análise espacial, aplicando

principalmente estas ferramentas aos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos alunos, bem

como, habilita-los a estruturar e organizar base de dados geográficos consistentes para

aplicação em análise de dados espaciais aplicados a diferentes situações de pesquisa. Nesta

disciplina serão abordadas as relações espaciais entre fenômenos geográficos, a estruturação

e organização de dados geográficos e estudos de caso realizando análises espaciais de dados

dos projetos de mestrado e doutorado. 

Ciências 

Contábeis
Avaliação de Investimentos

DT 115431

MS 115382

DT15002-00280

MS15004-00353

Luiz Felipe Jostmeier 

Vallandro
03/09  a 03/12/2021

Sexta-feira 

das 14h às 17h
45h 3

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

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

descontado; contratos futuros e derivativos; opções reais.

Ciências 

Contábeis
Finanças Comportamentais

DT 108528

MS 115388

DT15002-00274

MS15004-00348
Roberto Frota Decourt 03/09 a 03/12/2021

Sexta-feira  

das 17h30min às 

20h30min

45h 3

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

comportamento do investidor individual; finanças corporativas com investidores ou gestores

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

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

Ciências 

Contábeis
Governança Corporativa

DT 115441

MS 115392

DT15002-00273

MS15004-00347
Clea Beatriz Macagnan 04/09  a 04/12/2021

Sábado 

das 9h às 12h
45h 3

Fundamentos teóricos que configuram a emergência de sistemas de Governança. Estruturas

de sociedades. Governança no mundo. Governança no Brasil.
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Ciências 

Contábeis

Tópicos Especiais em 

Controladoria e Finanças I - 

Energy and Industrial 

Symbiosis

DT 115450_T26

MS 115399_T25

DT15002-00315

MS15004-00382

Miguel Sellitto

Maria Angela Butturi 

(UNIMORE)

25/10, 27/10, 29/10, 

01/11 e 03/11/2021

Segunda, Quarta e 

Sexta-feira

das 9h às 11h45min

15h 1

The industrial symbiosis as a sustainability driven approach towards the industrial green

innovation. Analysis of the techno-economic, organizational, regulatory, environmental, and

social drivers and barriers for the energy and industrial symbiosis approach through the

presentation of models and real cases. Mathematical models for the design and the

optimization of the energy and industrial symbiosis scenarios. Methodologies for the

sustainability assessment of energy and industrial symbiosis. 

Ciências 

Contábeis

Tópicos Especiais em 

Controladoria e Finanças I - 

Perspectivas para a Pesquisa 

em Saúde

DT 115450_T25

MS 115399_T24

DT15002-00314

MS15004-00381

Taciana Mareth

André Korzenowski (PPGEPS)

Luciana A. Costa (PPGECO)

Rafaela Scheafer (PPGSC)

01/10, 22/10, 05/11, 

12/11 e 03/12/2021

Sexta-feira 

das 9h às 11h45min
15h 1

Análise das perpectivas e tendências em pesquisa na área da saúde sob o prisma das áteas de 

suporte.

Ciências 

Contábeis

Tópicos Especiais em 

Controladoria e Finanças I - 

Temas emergentes em 

Governança – ESG

DT 115450_T29

MS 115399_T28

DT15002-00320

MS15004-00385
João Zani

09/09, 16/09, 30/09, 

14/10 e 21/10/2021

Quinta-feira 

das 18h30min às 

21h30min 

15h 1

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

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

sustentabilidade do planeta. Esses temas decorrem do avanço da preocupação com a

sustentabilidade ambiental, social e da governança. O tema sustentabilidade é o alicerce da

sigla ESG que abrevia as palavras Environmmental, Social e Corporate Governance. O termo

significa boas práticas ambientais sociais e de governança.

Ciências Sociais
Atores sociais, políticas 

públicas e cidadania

DT 95904

MS 91311

DT11001-00346

MS11002-00329 Juliane Sant'Ana Bento 01/09 a 15/12/2021
Quarta-feira 

das 9h às 12h
45h 3

Discute o processo de configuração dos atores sociais no Brasil, em suas relações com a

construção da agenda pública nacional, enfatizando a díade democracia-cidadania como eixo

articulador da formulação das políticas públicas.
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Ciências Sociais

Disciplinas Especiais I – 

Núcleo Temático - 

Globalização e 

sustentabilidade

DT 114911_T03 

MS 114902_T04
DT11001-00362

MS11002-00342
Sandoval Alves Rocha 30/08 a 22/11/2021

Segunda-feira

das 17h às 18h30min
15h 1

Aborda as expressões contemporâneas do capitalismo, que radicaliza o processo de

mercantili-zação, ampliando as desigualdades sociais e colocando em risco a

sustentabilidade do planeta. Em meio à reorganização do capital a partir dos anos 1970,

surgem movimentos alternativos que se contrapõem à lógica do mercado, materializando-se

em múltiplas iniciativas que ainda necessitam de uma articulação orgânica que possibilite a

viabilização de uma nova sociabilida-de.

Ciências Sociais Identidades e Sociabilidades

DT 114947

MS 114930

DT11001-00347

MS11002-00330

José Ivo Follmann

Adevanir Aparecida Pinheiro

 Sandoval Rocha

01/09 a 15/12/2021

Quarta-feira

das 19h30min às 

22h15min

45h 3

Estuda as práticas sociais relativas à vida cotidiana, a suas dinâmicas de interação e

sociabilidade. Considerando a cultura em sua dimensão vivida, de partilha ou de disputa no

interior da sociedade, analisa as lógicas identitárias e de sociabilidade operantes nos

processos de pertencimento social, de desfiliação e de exclusão de grupos e indivíduos.

Ciências Sociais Seminário de Sociologia 
DT 114828

MS 114928

DT11001-00345

MS11002-00328

Carlos Alfredo Gadea Castro  

Rodrigo Manoel Dias da Silva
31/08 a 21/12/2021

Terça-feira 

das 14h às 16h45
45h 3

Tópico da Edição 2021/2: Sociologia relacional e individualização - Estudo das contribuições

teóricas e metodológicas da Sociologia para a análise crítica das relações e práticas sociais,

considerando os desafios enfrentados pela sustentabilidade social e ambiental nas

sociedades globalizadas, bem como os aspectos relacionados aos direitos sociais e à

ampliação da cidadania.

Ciências Sociais
Sociedade, Economia e 

emancipação

DT 114946

MS 114938

DT11001-00349

MS11002-00332 Adriane Vieira Ferrarini 31/08 a 20/12/2021

Terça-feira

das 19h30min às 

22h15min

45h 3

Direciona suas investigações às práticas e políticas sociais, considerando a presença da

solidariedade e inquirindo seu sentido alternativo e emancipatório. Privilegia experiências

associativas e cooperativas, sistemas de intercooperação, formas de empreendedorismo

coletivo e iniciativas baseadas na reciprocidade, bem como movimentos sociais,

organizações da sociedade civil e políticas correspondentes. Investiga configurações sociais

existentes no âmbito das relações de trabalho, de experiências democráticas, de

comunidades e territórios, considerando suas potencialidades transformadoras a partir de

suas respectivas epistemologias e saberes. Destaca as inovações geradoras de conhecimento

e de soluções sustentáveis por via da participação cidadã e da cooperação entre atores.
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Ciências Sociais Técnica de Análise de Dados

DT 114844

MS 114841
DT11001-00348

MS11002-00331

Miriam Steffen Viiera

 Cristian Jobi Salaine

 Roberta Carnelos Resende

30/08 a 20/12/2021
Segunda-feira

das 14h às 16h45
45h 3

Compreensão teórica e exercício prático de procedimentos e técnicas de análise de dados da

pesquisa social. Apresentação das principais características de funcionamento dos programas

de análise de dados e das formas de apresentação do material produzido.

Comunicação
Estudos Empíricos em 

midiatização

DT 096778

MS 096734

DT13001-00362

MS13001-00316
Ana Paula da Rosa

31/08 a 14/12/2021

(Feriados: 07/09, 

12/10 e 02/11)

Terça-feira

das 18h30min às 

21h30min

45h 3

A disciplina analisa diferentes estudos empíricos na área da comunicação, que tensionam ou

acionam teorias e conceitos da midiatização. O objetivo da abordagem é duplo: observar os

relatos de tais estudos, nos ângulos que constituem sobre midiatização, levantando suas

lógicas específicas de constituição de objetos de pesquisa, suas táticas de apropriação e

descoberta; e trabalhar a questão da produção de conhecimento pela pesquisa empírica,

percebendo, aí, articulações e tensionamentos com teorias diversas para obtenção de

achados sobre a realidade. Trata-se de estimular o direcionamento da capacidade inferencial

dos estudantes para o trabalho da inquirição dos observáveis com vistas à apropriação do

fazer empírico em seus trabalhos.

Comunicação

Seminário Intensivo I da Linha 

de Pesquisa 3 - Economia de 

Plataformas: trabalho, 

governança e consumo

DT 096771_T22

MS 096724_T20

DT13001-00369

MS13001-00319

Rafael do N. Grohmann

Guilherme Wunsch

Jorge Renato de S. 

Verschoore

Douglas Wegner

09/09, 30/09, 21/10, 

11/11 e 25/11/2021

Quinta-feira

das 19h30min às 

22h30min

15h 1

A disciplina discutirá pontos chave do que convencionou-se chamar de economia de

plataformas. Para tanto, apresentará conceitos de plataformas digitais e plataformização,

situando os estudos de plataformas em perspectivas interdisciplinar. Também evidenciará as

relações das plataformas com mecanismos como extração de dados e gerenciamento

algorítmico. A partir disso, debaterá algumas dimensões da economia de plataformas, como

o trabalho, a competição, o consumo e a governança. Isso significa compreender as múltiplas

facetas das plataformas digitais no contexto atual e maneiras de construir alternativas rumo

à sustentabilidade.

Comunicação

Seminário Intensivo III da 

Linha de Pesquisa 1 - Cidades 

audiovisuais, inteligentes e 

sustentáveis

DT 096753_T03

MS 096718_T05

DT13001-00368

MS13001-00318

Sonia Estela Montano La Cruz 

Karine de Mello Freire (PPG 

Design)

Rodrigo da Rosa Righi (PPG 

Computação)

Larissa Rosa de Oliveira (PPG 

Biologia)

Marluza Marques Harres 

(PPG História)

Ana Lucia Goelzer Meira (PPG 

Arquitetura)

Renata Guimaraes Netto (PPG 

Geologia)

30/08

06/09, 13/09, 20/09, 

27/09, 

04/10, 11/10, 18/10 e 

25/10/2021

*Saídas a campo: 

09/10, 23/10 e 

30/10/2021 

Segunda-feira

das 19h30min às 22h

*Sábado 

das 8h30min às 12h 

e das 14h às 17h

45h 3

A disciplina busca problematizar a cidade como objeto de conhecimento de diversas áreas do

saber. Serão abordadas perspectivas teóricas e metodológicas para dar visibilidade ao

patrimônio material e imaterial das cidades. O debate de conceitos como cidades

audiovisuais, tecnologias urbanas, cidades inteligentes e sustentabilidade será discutido

pelos discentes de cada área para pensar como a própria pesquisa pode contribuir para a

produção de conhecimento sobre a cidade. A disciplina terá uma parceria com a Unesco para

compreender seu conceito de cidade criativa e conhecer algumas experiências inovadoras no

Brasil e no Mundo. Na segunda parte, a disciplina se direciona ao conhecimento da região do

litoral norte, particularmente para a cidade de Osório e participa no projeto institucional

multidisciplinar de pesquisa aplicada "Ver Osório: rotas que contam histórias", uma parceria

entre a universidade, a Prefeitura Municipal, a população e a iniciativa privada de Osório. O

projeto, coordenado por diversos programas de pós-graduação da Unisinos e liderado pelo

PPG em Ciências da Comunicação, busca mapear e dar visibilidade ao patrimônio material e

imaterial do município. Serão experimentadas diversas mídias audiovisuais que recriam o

espaço e as relações no território particularmente em tempos de pós-pandemia. Cada

discente desenvolverá um pequeno projeto para ser realizado em saídas a campo

acompanhadas pelos professores de sua área de conhecimento. 
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Comunicação Transmetodologia
DT 120337

MS 120324

DT13001-00358

MS13001-00313

Alberto Efendy Maldonado

Jiani Adriana Bonin
02/09 a 04/11/2021

Quinta-feira

das 17h às 20h30min
45h 3

O seminário apresenta fundamentos centrais da vertente transmetodológica; propõe a

necessidade de confluências e reconstruções metodológicas, a partir da reflexão e

experimentação epistemológica com diversos métodos. Argumenta sobre o caráter

multidimensional, multicontextual e transdisciplinar da comunicação; e sobre as exigências

de complexidade e de diversidade que a área de conhecimento demanda para formular,

estruturar e realizar pesquisas científicas transformadoras. Analisa um conjunto relevante de

modelos teórico-metodológicos, e de experiências paradigmáticas de pesquisa, que

sustentam as bases epistemológicas da proposta.

Design
Processos de Significação e 

Comunicação

DT 115435

MS 115381

DT16003-00068

MS16002-00196 Ione Maria Ghislene Bentz 03/09 a 17/12/2021

Sexta-feira

das 19h15min às 

22h15min

45h 3

A atividade estuda a articulação entre processos de significação e comunicação, pelas

linguagens sincréticas e os efeitos de sentido simbólico, expressos na materialidade das

práticas de design.

Direito
Ética e Fundamentação dos 

Direitos
MS 8417 MS14001-00005 Jania Maria Lopes Saldanha 01/09 a 10/11/2021

Quarta-feira 

das 14h às 17h20min
45h 3

A disciplina trata das principais teorias da justiça contemporânea no que tange as dimensões

ética do Direito e do Estado. São examinados os paradigmas contemporâneos de

fundamentação do Direito. Também são tratados temas como: reconhecimento e

intersubjetividade; a questão da intersubjetividade no pensamento jurídico contemporâneo;

intersubjetividade e moralidade pós-convencional.

Direito Regulação Ambiental MS 120656 MS14001-00004 Delton Winter de Carvalho 31/08 a 30/11/2021
Terça-feira 

das 14h às 17h20min
45h 3

Estuda aspectos estruturantes da matriz de desenvolvimento e regulação ambiental

presentes na Constituição brasileira. Analisa os elementos constituintes do Estado

Democrático Ambiental: Juridicidade e ‘status’ de direito fundamental. São examinados

também temas como: a nova geração de conflituosidade ambiental; mudanças Climáticas;

desastres Ambientais; deveres de prevenção, resposta e compensação ambiental. Na parte

final são estudados os instrumentos jurídico-econômicos de proteção ambiental, sobretudo

no que concerne os conceitos de risco e Dano Ambiental.
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Direito
Tópicos Especiais I - Direitos 

Sociais e Contemporaneidade
MS 120652_T04 MS14001-00019

Anderson V. Teixeira

Giancarlo Montagner Copelli
31/08 a 05/10/2021

Terça-feira 

das 14h às 17h
15h 1

Analisa o 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.

Direito

Tópicos Especiais II - Novos 

Direitos e Antidiscriminação: 

leituras foucaultianas

MS 120653_T01 MS14001-00020 Roger Raupp Rios 02/09 a 25/11/2021

Quinta-feira 

das 17h30min às 

19h30min

30h 2

A disciplina volta-se à contribuição do pensamento de Michel Foucault para o

desenvolvimento do Direito da Antidiscriminação. Com efeito, no campo dos direitos

humanos, em especial no desenvolvimento do conteúdo antidiscriminatório do princípio da

igualdade, a reflexão e a busca de respostas jurídicas são desafiadas não-só pelas dinâmicas

das relações de poder que constituem e envolvem os sujeitos, como também pelas

estruturas e discursos sociais presentes a cada momento histórico.

Direito da 

Empresa e dos 

Negócios

Desenvolvimento, Direito e 

Sustentabilidade
MP 112151 MP14001-00283 Delton Winter de Carvalho 02/09 a 30/09/2021

Quinta-feira - 

Horário: 18h30 às 

21h30

15h 1

Aspectos estruturantes da matriz de desenvolvimento socioeconômico na Constituição

brasileira. Estado Democrático Ambiental. Elementos constituintes do Estado Democrático

Ambiental: Juridicidade e ‘status’ de direito fundamental. Dimensões do direito fundamental

ao meio ambiente. Dimensões conceituais da Sustentabilidade. Sustentabilidade e equidade

intergeracional. Instrumentos jurídico- econômicos de proteção ambiental. Economia Verde.

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Serviços ecossistêmicos. A ordem econômica e a

tutela ambiental na Constituição.  

Economia Econometria Básica

DT 123204

MS 123184

DT 15005-00125

MS15005-00226 Marcos Tadeus Caputi Lelis 03/09 a 03/12/2021

Sexta-feira

das 17h30min às 

20h30min

45h 3

A disciplina Econometria Básica tem como objetivo caracterizar o estimador de mínimos

quadrados ordinários e as hipótese básicas para o modelo de regressão linear clássico.

Assim, o conteúdo programático apresenta os seguintes tópicos: (i) os Estimadores de

Mínimos Quadrados Ordinários e Mínimos Quadrados Generalizados; (ii) análise de

regressão múltipla; (iii) o problema da Multicolinearidade; (iv) o problema da

Heterocedasticidade; (v) o problema da Autocorrelação nos resíduos; (vi) o problema da

Endogenia e o Estimador de Mínimos Quadrados Ordinários 2 estágios; e (vii) modelos de

regressão não lineares e variáveis binárias.

Economia Economia Regional
DT 115804

MS 092286

DT15005-00128 

MS15005-00229 Angélica Massuquetti 03/09 a 03/12/2021
Sexta-feira  

das 09h às 12h 
45h 3

A disciplina se propõe a analisar, num primeiro momento, aspectos relacionados ao espaço,

à região e à localização das atividades econômicas. Num segundo momento, os modelos e os

métodos de crescimento e de desenvolvimento regional e sustentável são discutidos. Por

fim, são analisadas as políticas de desenvolvimento regional e local, com ênfase em trabalho

e renda, educação e capital humano, saúde e qualidade de vida e meio ambiente e energia

sustentável.



PPG Atividade
Cód. 

Atividade

Cód. 

Turma
Professor Período Horário

Carga 

Horária
Créditos Descrição

Atividades Transdisciplinares 2021/2

São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs. Para mais informações contate a coordenação do seu PPG.

Economia

Tópicos Especiais em 

Economia I - Inovação e 

Dinâmicas Territoriais

DT 123207

MS 123187

DT15005-00146

MS15005-00264

Gisele Spricigo

Janaina Ruffoni Trez

Kadigia Faccin

 29/10, 05/11, 12/11, 

26/11 e 03/12.

Sexta-feira - 

Horário: 09h as 12h 
15h 1

A disciplina se propõe a unir duas grandes temáticas das áreas de Administração e de

Economia: inovação e região (ou território). Num primeiro momento, procura-se entender as

possíveis integrações e interlocuções entre inovação e região. Num segundo momento,

busca-se a identificação e as características dos atores, das instituições e das diferentes

geografias que fazem parte dessas interlocuções. Num terceiro momento, apresentam-se os

recortes possíveis: cidades, APLs, SPLs, Ecossistemas, Sistemas Regionais; bem como a

geração de inovações advindas destes recortes (smart cities, inovações sustentáveis, fluxos

de conhecimento), entre outras. Por fim, propões análises de casos empíricos, à luz de

estudos contemporâneos.

Economia

Tópicos Especiais em 

Economia I - Perspectivas 

para a Pesquisa em Saúde

DT 123207_T01 

MS 123187_T01

DT 15005-00186

MS 15005-00265

Luciana de Andrade Costa

André L. Korzenowski

Rafaela Schaefer

Taciana Mareth

01/10, 22/10, 05/11, 

12/11 e 03/12

Sexta-feira  

das 09h às 12h 
15h 1

Análise das perpectivas e tendências em pesquisa na área da saúde sob o prisma das áreas

de suporte.

Educação

Seminário Avançado - 

Democracia e sistemas 

educativos Brasil/Colômbia

DT 114791_T09 DT11003-00757 Maura Lopes e Paulo Fochi 14/09 a 23/11/2021
Terça-feira 

das 19h às 22h30min
45h 3

Análise do pensamento educacional no campo do currículo, com explicitação das tendências

e das matrizes teóricas que o produzem. Exploração da diversidade dos sujeitos escolares,

suas trajetórias e condições histórico-sociais. Abordagem do campo do currículo e sua

articulação com as práticas pedagógicas. 

Enfermagem Educação em Saúde MP 120608 MP12001-00216

Rosangela Barbiani

Rosane Mortari Ciconet

Vania Dezoti Micheletti 

02/09  a 09/12/2021
Quinta-feira 

das 9h às 12h
45h 3

Analisa as concepções pedagógicas propostas ao longo da história das políticas públicas de

Educação e Saúde. Apresenta as principais políticas, abordagens e metodologias no campo

da educação e saúde. Aborda as principais estratégias de elaboração e execução de práticas

educativas presentes no ensino e nos cenários de prática em saúde e enfermagem.

Desenvolve as atividades práticas em diferentes campos: trabalho profissional, rede de

atenção à saúde, rede de educação, projetos de extensão universitária.
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Enfermagem

Registro de Produtos, Marcas, 

Propriedade Intelectual e 

Patentes

MP 120612 MP12001-00233

Rafaela Schaefer

Priscila Schmidt Lora

Patricia Treviso

11/11 a 09/12/2021
Quinta-feira 

das 14h às 17h
15h 1

Aborda os marcos legais no processo de Registro de Produtos, Marcas, Propriedade

Intelectual e Patentes, bem como, as diferentes formas de Registro e de Transferência de

Tecnologia.

Engenharia Civil
Ferramentas Avançadas em 

Gestão Ambiental

DT 114461

MS 114524

DT16004-00110

MS16003-00207

Carlos Alberto Mendes 

Moraes
30/09 a 18/11/2021

Quinta-feira 

das 19h às 22h
45h 3

Desenvolvimento do conceito da prevenção da poluição, na aplicação do programa de

produção mais limpa em diferentes processos produtivos, avaliação de ferramentas

avançadas de gestão ambiental como ecologia industrial, simbiose industrial, análise de ciclo

de vida, análise de fluxo de materiais e energia, considerando parâmetros ambientais,

sociais, tecnológicos e econômicos. Aplicação de ferramentas avançadas de gestão

ambiental, além de prevenção e redução da geração de resíduos a serem descartados,

mostrando que os materiais excedentes se transformam em matéria prima ou coprodutos, e

se tornam qualificados e valorizados em função da aplicação destas ferramentas de forma

integrada numa visão intrafirma, entre-firma e quando as melhorias ambientais transcendem

para uma influência regional e até global.

Engenharia de 

Produção e 

Sistemas

Tópicos Especiais em 

Controladoria e Finanças I - 

Energy and Industrial 

Symbiosis

DT 115552_T29

MS 115533_T32

DT15003-00174

MS15006-00197

Miguel Sellitto

Maria Angela Butturi 

(UNIMORE)

25/10, 27/10, 29/10, 

01/11 e 03/11/2021

Segunda, Quarta e 

Sexta-feira 

das 9h às 11h45min

15h 1

The industrial symbiosis as a sustainability driven approach towards the industrial green

innovation. Analysis of the techno-economic, organizational, regulatory, environmental, and

social drivers and barriers for the energy and industrial symbiosis approach through the

presentation of models and real cases. Mathematical models for the design and the

optimization of the energy and industrial symbiosis scenarios. Methodologies for the

sustainability assessment of energy and industrial symbiosis. 

Engenharia de 

Produção e 

Sistemas

Tópicos Especiais em 

Controladoria e Finanças I - 

Perspectivas para a Pesquisa 

em Saúde

DT 115552_T28

MS 115533_T31

DT15003-00173

MS15006-00196

André Korzenowski

Taciana Mareth (PPGCC)

Luciana A. Costa (PPGECO)

Rafaela Scheafer (PPGSC)

01/10, 22/10, 05/11, 

12/11 e 03/12/2021

Sexta-feira

das 9h às 11h45min
15h 1

Análise das perpectivas e tendências em pesquisa na área da saúde sob o prisma das áteas de 

suporte.
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Engenharia 

Elétrica

 Compatibilidade 

Eletromagnética
MP 124413  MP16001-00206  Sandro Binsfeld 03/09 a 03/12/2021

Sexta-feira 

das 19h30min às 

22h30min 

45h 3

Introdução geral em compatibilidade eletromagnética. Princípios eletromagnéticos básicos.

Conceito de compatibilidade eletromagnética entre equipamentos e o ambiente

eletromagnético em que estão instalados. Emissão conduzida e irradiada. Susceptibilidade

conduzida e irradiada. Técnicas de medição de EMC. Técnicas de modelagem numérica.

Controle de interferência eletromagnética. Controle de descargas eletrostáticas. Trabalhos

extraclasse e relatórios abordando atividades experimentais voltadas a situações reais de

compatibilidade eletromagnética em produtos eletroeletrônicos.

Engenharia 

Elétrica

 Processamento Digital de 

Sinais
MP 124429  MP16001-00195 Cesar Crovato 01/09 a 24/11/2021

Quarta-feira 

das 19h30min às 

22h30min 

45h 3

Sistemas de Aquisição de Sinais para Sistemas Elétricos de Potência. Filtragem e Aplicações

em Qualidade da Energia. Estimação de Fasores e outras Grandezas. Análise de Sinais não

estacionários. Análise Espectral. Exemplos de Implementações de algoritmos aplicados a

problemas reais.

Engenharia 

Elétrica
 Redes e Protocolos MP 124432 MP16001-00207 Lucio Prade 03/09 a 03/12/2021

Sexta-feira 

das 19h30min às 

22h30min 

45h 3
Modelagem de redes. Redes TCP/IP. Redes Industriais. Aplicações de Redes em Sistemas

Elétricos.

Engenharia 

Elétrica

Processos de Fabricação de 

Encapsulamentos
MP 124420  MP16001-00196

Celso Peter

Tatiana Rocha
01/09 a 24/11/2021

Quarta-feira 

das 19h30min às 

22h30min 

45h 3

Tecnologias de encapsulamento e suas características. Etapas e equipamentos do processo

de encapsulamento: polimento (afinamento) de lâminas, separação de circuitos (serra), solda

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

de esferas, separação, carimbo, inspeção. Projeto e teste de encapsulamento. Módulos

Multichip e encapsulamentos COB, 3D, 2,5D, SiP, Flip Chip e Wafer Level Packaging - WLP.

Novas tecnologias de encapsulamento.
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Engenharia 

Mecânica

Ferramentas Avançadas em 

Gestão Ambiental 

DT 120223

MS 119208

 DT16005-00007

 MS16004-00110
 Carlos Moraes 30/09 a 18/11/2021

Quintas-feiras 

das 19h às 22h
45h 3

Desenvolvimento do conceito da prevenção da poluição, na aplicação do programa de

produção mais limpa em diferentes processos produtivos, avaliação de ferramentas

avançadas de gestão ambiental como ecologia industrial, simbiose industrial, análise de ciclo

de vida, análise de fluxo de materiais e energia, considerando parâmetros ambientais,

sociais, tecnológicos e econômicos. Aplicação de ferramentas avançadas de gestão

ambiental, além de prevenção e redução da geração de resíduos a serem descartados,

mostrando que os materiais excedentes se transformam em matéria prima ou coprodutos, e

se tornam qualificados e valorizados em função da aplicação destas ferramentas de forma

integrada numa visão intrafirma, entre-firma e quando as melhorias ambientais transcendem

para uma influência regional e até global.

Engenharia 

Mecânica
Metodologia Científica

DT 120213

MS 119205

 DT16005-00024

 MS16004-00074
Regina Modolo

02/09 a 23/09 (53)

03/08 a 24/09 (62)

Quinta-feiras das 

19h às 22h 

e

Sexta-feiras das 

13h30min  às 

16h30min

45h 3
Reconhecer um texto científico, argumentar logicamente, identificar e definir problemas,

estudar as etapas de uma pesquisa científica

Engenharia 

Mecânica
Técnicas Experimentais

DT 120219

MS 99385

 DT16005-00012

MS16004-00118
 João Batista Dias

01/10 a 22/10/2021

 e

05/11 a 17/12/2021 

Sextas-feiras 

das 9h às 12h (22/10 

a 05/11)

Sextas-feiras 

das 14h às 17h

45h 3

Estatística e processamento de dados experimentais. Características de distribuições

probabilísticas. Processos de medições e erros. Estimativas de parâmetros. Propagação de

erros. Ajuste de curvas. Fundamentos da aquisição de dados. Dispositivos analógicos e

digitais. Técnicas de amostragem.

Filosofia

Ética e Cultura: Nietzsche e a 

Época de Ouro: Da Cultura 

Cristã aos valores da Grécia 

Antiga.

DT 122768_T02

MS 122744_T02

DT11004-00471

MS11006-00235
Adilson Feiler 01/09 a 24/11/2021

Quarta-feira 

das 9h às 12h
45h 3

Esta disciplina focaliza a questão do sujeito ético na sociedade em busca do sentido para a

sua vida individual e social. Trata também a questão da responsabilidade pelos resultados da

ação na sociedade e na construção da cultura.
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Filosofia

Ética e História: A 

PREOCUPAÇÃO COM A 

EXISTÊNCIA NA FILOSOFIA 

ALEMÃ DE ENTRE-GUERRAS 

(Kierkegaard, Jaspers e o 

jovem Heidegger.)

DT 122769_T02

MS 122745_T02

DT11004-00474

MS11006-00237
Álvaro Valls 30/08 a 06/12/2021

Segunda-feira 

das 14h às 17h
45h 3

Trata-se, nesta disciplina, da relação entre ética e história. Discute-se o problema do

determinismo, do naturalismo, da liberdade, da finitude e do sentido da história.

Filosofia

Fenomenologia e 

Hermenêutica: Entre o 

conhecer e o prazer; Por uma 

ética dialética no Filebo a 

partir da Hermenêutica 

filosófica. 

DT 122774_T01

MS 122750_T01

DT11004-00472  

MS11006-00234
Luiz Rohden 01/09 a 24/11/2021

Quarta-feira 

das 14h às 17h
45h 3

Desenvolvimento de questões filosóficas a partir da perspectiva da fenomenologia e da

hermenêutica. Tematizar a crítica da razão histórica que possibilitou o surgimento da

tradição fenomenológica em seu apelo à historicidade, assim como as contribuições da

tradição hermenêutica - enquanto técnica e modo de compreensão – e as implicações

decorrentes do diálogo crítico com as ciências humanas na constituição dos diferentes níveis

de racionalidade que compõem a filosofia. 

Filosofia

Filosofia e Sociedade: O agir 

moral do Akteur “sujeito”: o 

propósito, a intenção e a 

consciência moral.

DT 122778_T02

MS 122754_T02

DT11004-00473

MS11006-00236
Inácio Helfer 02/09 a 25/11/2021

Quinta-feira 

das 9h às 12h
45h 3

A disciplina aborda o tema sociedade, enfatizando a complexidade da sua formação e da

legitimação do poder, no marco do contrato social. Trata-se de uma leitura histórica baseada

no confronto de argumentos e concepções face à relação entre ética e sociedade, implicando

a temática dos direitos humanos na sua amplitude.

Filosofia

Gênese e Estrutura do Dever-

ser: falácia naturalista e 

normatividade

DT 122766_T01

MS 122742_T01

DT11004-00470

MS11006-00233
Adriano Brito 31/08 a 14/12/2021

Terça-feira 

das 19h às 22h
45h 3

Esta disciplina coloca três perguntas centrais de todo o sistema ético aos pensadores da

tradição de Platão e Aristóteles, passando pelos grandes medievais e modernos, até os

contemporâneos, quais sejam: o que é o dever-ser?; como fazer a transição de proposições

descritivas para normativas? e quais os princípios do dever-ser? Isso leva às questão da

relação entre ética e meta-ética.
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Geologia

Tópicos especiais em 

paleontologia aplicada - 

Desafios das Geociências na 

Agenda 2030 da ONU

DT 093531_T21

MS 093531_T21

DT16001-00179

MS16005-00180
Renata Guimaraes Netto 06/09 a 29/11/2021

Segunda-feira

das 17h30min às 19h
30h 2

A disciplina é um laboratório de análise dos objetivos para o desenvolvimento sustentável do

planeta Terra elencados na Agenda 2030 da ONU e de ações para atingimento das metas

globais que, direta ou indiretamente, impactam a área das Geociências ou demandam

compromissos dos profissionais e pesquisadores que atuam nessa área. Engloba

conhecimentos específicos a cerca dos objetivos e metas da Agenda 2030, a análise de

cenários dos impactos na área de Geociências e seus desdobramentos no meio ambiente, na

economia, na saúde, no uso de tecnologias, na legislação, na ética, nas relações com o

trabalho, no impacto de minorias étnicas, na equidade e justiça social, na indústria e na

sociedade, e a proposição de ações futuras. Devido à interface com todas as demais áreas de

formação da Unisinos, permite a participação de alunos de outros PPGs

Gestão e 

Negócios
Direito Internacional MP 104407 MP15001-00342 Marcelo De Nardi 12/08 a 25/09/2021

 (verificar 

cronograma com a 

secretaria)

15h 1

Introdução ao Direito e ao Direito Internacional; Direito Internacional do Comércio, regulação

e contratos; Responsabilidade civil, problemas internacionais e transnacionais; Inovação,

Direito e desmaterialização; Processo judicial e arbitragem: métodos de resolução de

conflitos

Gestão e 

Negócios
Gestão da Inovação MP 104403 MP15001-00346

Alsones Balestrin

Daniel Pedro Puffal
19/08 a 11/11/2021

Majoritariamente às 

quintas-feiras, das 

19h às 22h (verificar 

cronograma com a 

secretaria)

30h 2

A disciplina Gestão da Inovação tem como objetivo discutir os conceitos centrais e os

processos estratégicos relativos à inovação, a partir de três eixos: fontes de inovação;

contexto da inovação; e estratégia e organização para a inovação. A partir de casos

relevantes, estuda-se a influência do ambiente, do uso de recursos e dos processos para

inovação nas empresas. Espera-se que ao final da disciplina os alunos tenham a capacidade

de implementar e acompanhar projetos de inovação em organizações. 

Gestão e 

Negócios

Pesquisa e Desenvolvimento 

de Novos Produtos e Serviços
MP 104398 MP15001-00347

Guilherme Trez

Marcelo Jacques Fonseca
20/08 a 19/11/2021

Sextas-feiras à tarde 

e à noite (verificar 

cronograma com a 

secretaria)

30h 2

Contexto de marketing estratégico: Qual a perspectiva de marketing no processo de criação

de valor?; A etnografia orientada para o mercado; Perspectivas de valor para o cliente. O que

é valor para o cliente?; Aprendizagem sobre mercados: de big data para thick data;

Perspectiva da estrutura de marketing para a implementação. Como a organização de

marketing impacta a geração de valor do negócio?; Materialização da vantagem competitiva

pela diferenciação de produto. A relação Marketing – Design; Gestão de produto; Métricas

de marketing
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Atividades Transdisciplinares 2021/2

São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs. Para mais informações contate a coordenação do seu PPG.

Gestão e 

Negócios

Seminário de Gestão 

Estratégica de Pessoas
MP 104391 MP15001-00349

Patrícia Martins F. Cabral

José Carlos Freitas Junior
20/08 a 17/09/2021

Majoritariamente às 

sextas-feiras, das 

14h às 17h (verificar 

cronograma com a 

secretaria)

15h 1

O cenário contemporâneo do trabalho e da área de RH; - Contextualização da Gestão de

Pessoas na pesquisa e na prática; Inovação em Recursos Humanos; GRH Sustentável;

Vínculos, Engajamento; Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa;

Práticas Inovadoras de Bem-Estar e Engajamento

Gestão e 

Negócios

Seminários sobre Legislação 

Aplicada em Gestão
MP 104406 MP15001-00343 Éderson Garin Porto 13/08 a 24/09/2021

 (verificar 

cronograma com a 

secretaria)

15h 1

Introdução ao Direito. Análise Econômica do Direito; Direito do Trabalho e Empresa;

Contratos; Responsabilidade Civil e Análise Econômica do Direito; Inovação, Direito e

Economia; Tributação da empresa e dos negócios; Processo Judicial e Arbitragem: métodos

de resolução de conflitos; Direito Societário, Falimentar e Recuperação de Empresas

História

Teoria e Metodologia da 

História I - Humanidades: 

novas abordagens na era 

digital

DT 120744_T08

MS 120707_T06

DT11005-00619

MS11007-00368
Hernán  Ramírez 01/09 a 24/11/2021

Quarta-feira  

das 09h as 12h 
45h 3

A disciplina se propõe traçar um panorama amplo das Humanidades Digitais. Primeiramente

referente a questões teóricas próprias deste campo em construção, que vão desde sua

epistemologia, na qual se discute sua inserção no novo paradigma tecnológico, seus valores e 

métodos, até debates da interface com as humanidades analógicas, no intuito de compor

uma ciência total. Finalmente, buscaremos mostrar com exemplos concretos a forma na qual

os pesquisadores se apropriam deste campo, como as ciências sociais, a história e a

museologia, seja para coletar, processar, apresentar e divulgar. À vez que pretende brindar a

possibilidade de uma imersão digital profunda, direcionada a enriquecer pesquisas

concretas, numa abordagem colaborativa que problematize as próprias trajetórias desde

esse ângulo.

História

Teoria e Metodologia da 

História II - História, mulheres 

e gênero: questões de 

metodologia e pesquisa

DT 120745_T05

MS 120708_T03

DT11005-00626

MS11007-00372

Ana Paula Korndörfer

Deise Cristina Schell

Miriam Vieira (PPGCS) 

02/09 a 25/11/2021
Quinta-feira 

das 14h as 17h
45h 3

A disciplina explora aspectos teóricos e metodológicos referentes às pesquisas que têm as

mulheres e as relações de gênero como objetos de estudo. A abordagem proposta visa

compreender e historicizar a emergência do campo da História das Mulheres e das Relações

de Gênero, bem como das epistemologias feministas, discutindo suas contribuições para a

historiografia e para as ciências humanas. Para tanto, privilegia-se a leitura e o debate de

investigações recentes produzidas por historiadoras, historiadores e cientistas sociais que

não só pensam as mulheres como protagonistas de processos históricos, mas que se

preocupam com as imbricações entre gênero e saúde, violência, ciência, política, trabalho,

moda, corpo e masculinidades, entre outras temáticas, na América Latina dos séculos XIX e

XX. 
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Atividades Transdisciplinares 2021/2

São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs. Para mais informações contate a coordenação do seu PPG.

Linguística 

Aplicada

Seminário de Estudos III: 

Divulgação/Comunicação/Po

pularização da Ciência: da 

teoria à prática

DT 114808_T24

MS 114821_T25

DT13002-00390

MS13002-00627

Maria Eduarda Gering

Rafael do Nascimento 

Grohmann

03/09 a 03/12/2021
Sexta-feira

das 9h às 12h
45h 3

Estudo teórico-prático da atividade de divulgação/comunicação/popularização da ciência

dirigida a diferentes públicos em variados meios e formatos, especialmente em ambiente

digital. Discussões sobre os desafios dessas práticas em contexto de plataformização da

ciência. Planejamento e execução de atividades de popularização da ciência visando ao

desenvolvimento de uma cultura científica

Linguística 

Aplicada

Seminários de Estudos III: 

Fala em interação, 

multimodalidade e tecnologia 

DT 114808_T22 

MS 114821_T23

DT13002-00386

MS13002-00623
Ana Cristina Ostermann

31/08 a 14/12/2021

(Feriados: 07/09, 

12/10 e 02/11) 

Terça-feira 

das 9h às 12h
45h 3

Este seminário se propõe a discutir os princípios da fala em interação por uma perspectiva da

Análise da Conversa Multimodal, que envolve não apenas a linguagem em uso, mas corpos

em (inter)ação, corpos que se deslocam enquanto interagem e corpos que manipulam e se

orientam para ‘objetos’ (tais como celulares, ferramentas, imagens, etc.). Também

investigaremos temporalidade e sua relação com linguagem em uso, ações corporificadas e

orientação para objetos. Abordará também ‘tecnologia’ em sua relação com as interações

sociais por diferentes perspectivas, mas com atenção especial para a tecnologia usada e/ou

seletivamente ‘acionada’ nas interações no dia a dia, seja nas interações cotidianas, seja nas

interações institucionais. O Seminário também discutirá o uso da ‘tecnologia’ e suas

implicações nos processos de geração, tratamento, processamento e análise de interações.

Todas as temáticas serão abordadas tanto pela literatura na área como por meio de análises

de interações naturalísticas.

Importante: as leituras demandam proficiência em leitura em língua inglesa.

Nutrição
Tópicos Avançados em 

Nutrição e Alimentos
MP 107493 MP12002-00212 Denise Zaffari 19/11 a 08/01/2022

Sexta-feira  

das 14h às 17h e das 

19h às 22h 

Sábado

das 9h às 12h (Aulas 

quinzenais)

45h 3

Temas atuais na área de nutrição e alimentos, ministrados por professores visitantes ou da

própria instituição. Conteúdo variável abrangendo temas que não são abordados nas demais

disciplinas oferecidas no mestrado, sendo estes contemporâneos e avançados consolidando,

assim, a formação integral do estudante. 

Psicologia
Metodologia do Ensino 

Superior

DT 108437

MS 104468

DT12002-00236

MS12002-00325
Viviane Ines Weschenfelder 02/09 a 16/12/2021

Quinta-feira 

das 19h30min às 22h
45h 3

Fundamentos da prática docente no ensino superior a partir de aportes teóricos

contemporâneos, envolvendo diferentes dimensões do currículo: aspectos filosóficos,

socioculturais, epistemológicos e psicológicos, com especial ênfase em processos

pedagógicos de planejar e avaliar.


