
CURSO NÍVEL CAMPUS CÓD.TURMA NOME DA DISCIPLINA CRÉDITOS DATA INÍCIO DATA FIM
CATEGORIA DA 

TURMA/DISCIPLINA
DIA DA SEMANA/  HORÁRIO EMENTA DA DISCIPLINA

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).

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

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

QUI 18:30-21:30(13/04/2023 a 01/06/2023) 

QUI 18:30-21:30(15/06/2023 a 06/07/2023)

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

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 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(01/04/2023) 

SAB 09:00-12:00(15/04/2023 a 01/07/2023)

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 Doutorado Unisinos São Leopoldo DT15003-00210 Pesquisa Operacional e Suporte à Tomada de Decisão 3 30/03/2023 06/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e remoto

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

QUI 18:30-21:30(13/04/2023 a 01/06/2023) 

QUI 18:30-21:30(15/06/2023 a 06/07/2023)

Princípios Básicos, Noções de Complexidade Computacional, Identificação e Formulação de Problemas, Modelagem matemática, Problemas mono e multi-

objetivo.

Engenharia de Produção e Sistemas Doutorado Unisinos São Leopoldo DT15003-00219 Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Imersão Internacional 1 14/04/2023 09/06/2023 Presencial remoto

SEX 09:00-12:00(14/04/2023) 

SEX 09:00-12:00(28/04/2023) 

SEX 09:00-12:00(05/05/2023) 

SEX 09:00-12:00(26/05/2023) 

SEX 09:00-12:00(09/06/2023)

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 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.

 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. 

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.

OFERTA ATIVIDADES TRANSDISCIPLINARES 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 .



Educação Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11004-00783 Seminário Temático I - Ecologia, Filosofia e Educação 1 04/04/2023 16/05/2023 Presencial físico TER 17:00-19:00

Examina temas atuais e ou de complexidade conceitual, relacionados ao processo de formação e às diferentes áreas do conhecimento que dão suporte às 

pesquisas em Educação. A caracterização será complementada a cada semestre de acordo com o(s) objeto(s) de estudo. Poderá ser ministrado por 

docentes do quadro do PPGEdu da Unisinos e/ou docentes nacionais e internacionais convidados.

 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 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 MS15006-00208 Pesquisa Operacional e Suporte à Tomada de Decisão 3 30/03/2023 06/07/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

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

Princípios Básicos, Noções de Complexidade Computacional, Identificação e Formulação de Problemas, Modelagem matemática, Problemas mono e multi-

objetivo.

Engenharia de Produção e Sistemas Mestrado Unisinos São Leopoldo MS15006-00210
Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - 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, 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 MS15006-00211 Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e Sistemas - Imersão Internacional 1 14/04/2023 09/06/2023 Presencial remoto SEX 09:00-12:00

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.

 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

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.

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

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. 

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 Engenharia Elétrica
Mestrado 

Profissionalizante
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

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 em Educação Mestrado Unisinos São Leopoldo MS11004-00783 Seminário Temático I - Ecologia, Filosofia e Educação 1 04/04/2023 16/05/2023 TER 17:00-19:00

 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. 

Mestrado Profissional em Gestão e Negócios Mestrado 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 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 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 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 em Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00019 Direito 3 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.

Mestrado em Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00123 Direito 1 06/03/2023 27/03/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

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

Mestrado em Direito Mestrado Unisinos São Leopoldo MS14001-00020 Direito 3 29/03/2023 28/06/2023
Presencial físico (com possibilidade de 

simultaneidade) e 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)

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.


