Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

Administração

Administração

Administração

Arquitetura e
Urbanismo

Atividade

Gestão da Inovação

Tópicos Especiais em Administração I Produção de Artigos Científicos

Tópicos Especiais em Administração II:
Transformação Digital

Tópicos Especiais I: Oficina de elaboração
de textos: artigos e produção tecnológica

Cód.
Atividade

DT 115507
MS 115491

DT 123737_T02
MS 123733_T02

DT 123738_T04
MS 123734_T05

MP 110303_T03

Cód.
Turma

DT15001-00380
MS15001-00301

DT15001-00399
MS15001-00331

DT15001-00428
MS15001-00335

MP16002-00148

Professor(es)

Alsones Balestrin, Daniel
Pedro Puffal e Kadigia
Faccin

Ivan Lapuente Garrido

Amarolinda Iara da Costa
Zanela Klein

André de Souza Silva

Período

07/04 a 28/07/2022

23 a 26/05/2022

08/04 a 17/06/2022

20/05 a 27/05

Horário

Quinta-feira
09:00 - 12:00

Segunda a quinta-feira
19:00 - 22:00

Sexta-feira
09:00 - 12:00

Sexta-feira das 14h às
17h / 18h às 21h

Carga
Créditos
Horária

45h

15h

30h

15h

Descrição

3

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

1

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.

2

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

1

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

Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

Biologia

Biologia

Biologia

Ciências Contábeis

Atividade

Tópicos Especiais - Sistema de Informação
Geografica (SIG) Aplicado à Ecologia
Espacial I

Tópicos Especiais - Ecologia de Aves
Marinhas

Tópicos Especiais - Insetos, serviços
ecossistêmicos e desenvolvimento
sustentável

Métodos de Pesquisa I

Cód.
Atividade

MS 114876_T17
DT 114897_T17

DT 114898_T01
MS 114876_T06

DT 114897_T13
MS 114876_T13

MS 115378
DT 115457

Cód.
Turma

DT12001-00287
MS12001-00254

DT12001-00244
MS12001-00227

DT12001-00231
MS12001-00213

MS15004-00367
DT15002-00296

Professor(es)

Marcelo Zagonel de Oliveira

Maria Virgína Petry

Período

Horário

10/03/2022
até28/04/2022

Quinta-Feira
08:3012:30

11/04/2022até
25/04/2022

Segunda-Feira
Terça Feira
09:0012:00

Larissa Rosa de Oliveira
Patricia Nunes Silva

16/03/2022até
18/05/2022

Cristiano Machado Costa

08/04/2022 à
15/07/2022
(Exceto Semana
Santa e Corpus
Christi)

Quarta-Feira
14:0017:00

Sexta-feira das 17:30 às
20:30

Carga
Créditos
Horária

30h

45h

30h

45h

Descrição

2

A disciplina introduz as principais ferramentas de geoprocessamento,
cartografia digital e Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), aplicando-as
principalmente a estudos em ecologia espacial e as mais diversas áreas da
biologia. O conteúdo programático aborda conceitos de espaço e relações
espaciais, espaço geográfico e informação espacial, relações espaciais entre
fenômenos geográficos, princípios básicos de cartografia digital, estruturação
e organização de dados geográficos, descrição geral de sistemas de
informação geográfica (SIG), estrutura geral de um SIG e análise espacial.
Tem como objetivo capacitar o aluno nos fundamentos e princípios básicos
da cartografia digital e de Sistema de Informações Geográficas (SIG),
aplicando principalmente estas ferramentas a ecologia espacial e aos mais
diversos campos da biologia, bem como, habilitar o aluno a estruturar e
organizar base de dados geográficos consistentes para aplicação em análise
de dados espaciais aplicados a diferentes situações.

3

A disciplina aborda o reconhecimento, aplicação e interpretação de técnicas
estatísticas básicas e avançadas, de forma a auxiliar no estabelecimento da
metodologia, do processamento e da análise e interpretação dos dados nos
trabalhos de dissertação e tese.

2

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

3

Aspectos metodológicos e questões relacionadas à produção e à
comunicação de conhecimentos científicos. Introdução à estrutura de um
projeto científico. Introdução aos principais métodos e técnicas de pesquisa
(survey; experimento; pesquisa de arquivo; elaboração e validação de
instrumentos de pesquisa; técnicas de coleta de dados; questionário;
entrevista; estratégias de análise de dados).

Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

Ciências Contábeis

Ciências Sociais

Ciências Sociais

Ciências Sociais

Computação Aplicada

Atividade

Tópicos Especiais em Controladoria e
Finanças - Governança em Cooperativas

Disc. Esp. I: Núcleo temático: Ecologia,
Filosofia e Educação

Disc. Esp. III: Núcleo temático: Perspectivas
biopolíticas em debate: da necropolítica à
algortimização da vida

Seminário Ciência Política

Prospecção de Dados e Extração do
Conhecimento

Cód.
Atividade

MS 115399_T34
DT 115450_T34

MS 114902_T05
DT 114911_T04

MS 114904_T09
DT 114913_T09

MS 114927
DT 114827

MS 006840
DT 112385

Cód.
Turma

Professor(es)

MS15004-00396
DT15002-00337

Clea Beatriz Macagnan

MS11002-00367
DT11001-00382

Rodrigo Manoel Dias da Silva;
Luiz Rodhen; Larissa Rosa de
Oliveira

MS11002-00364
DT11001-00379

MS11002-00355
DT11001-00369

MS16001-00219
DT16002-00134

Castor Ruiz

Carlos Pinho

Rafael Kunst

Período

08/04/2022 à
13/05/2022

05/04/2022 a
17/mai

16 de março a 8 de
junho

14/03/2022 a 20/jun

17/03/2022 a
14/07/2022

Horário

Sexta-feira
das 14h às 17h

Terça-feira
das 17h30 às 19h

Quarta-feira
das 14h às 16h45

Segunda-feira
das 19h30min às
22h15min

Quinta-feira, das 19h30
às 22h15

Carga
Créditos
Horária

15h

15h

45h

45h

45h

Descrição

1

A disciplina configura-se como um espaço para compreensão dos
fundamentos teóricos que configuram a emergência de sistemas de
governança e promove o entendimento das orientações sobre governança
em cooperativas, segundo orientações da Organização Cooperativas
Brasileiras (OCB) e Banco Central brasileiro.

1

O seminário incide sobre as problemáticas decorrentes dos encontros
interdisciplinares entre Ecologia, Filosofia e Educação. Considera a educação
ambiental, a sustentabilidade e o bem-estar como objetos de reflexão
filosófica e problematiza seus sentidos face às transformações sociais
contemporâneas.

3

A disciplina focaliza o Estado como problema ético para a sociedade. Os
gregos pensam a de-mocracia 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 po-lítica se
dimensionam em torno da descoberta ou encobrimento do sujeito na
sociedade, com vistas à emancipação ou submissão ao Estado.

3

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

3

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.

Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

Atividade

Cód.
Atividade

Cód.
Turma

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

MS 112619_T12
DT 112393_T11

MS16001-00223
DT16002-00131

Tópicos Especiais em Computação Aplicada
Computação Aplicada
III - Avaliação de Usabilidade

MS 112621_T09
DT 112395_T09

MS16001-00224
DT16002-00132

Computação Aplicada

Comunicação

Comunicação

Comunicação

Estudos em Comunicação e Cultura Digital

MS 120323
DT 120336

Mídias, Identidades Culturais e Cidadania

MS 096670
DT 096636

Midiatização, Sociedade e Sentido

MS 096637
DT 096671

MS13001-00298
DT13001-00337

MS13001-00297
DT13001-00335

MS13001-00293
DT13001-00336

Professor(es)

Período

Horário

Vinícius Costa de Souza

16/03/2022 a
18/05/2022

Quarta-feira, das 19h30
às 22h15

Vinícius Costa de Souza

25/05/2022 a
22/06/2022

Quarta-feira, das 19h30
às 22h15
(Atividade 100%
presencial no campus)

Adriana da Rosa Amaral
Issaaf Santos Karhawi

Alberto Efendy Maldonado

Antonio Fausto
Pedro Gilberto Gomes

Carga
Créditos
Horária

30h

15h

2

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.

1

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.

17/03 a 02/06

Quinta-feira das
9h às 12h30

45h

3

17/03, 24/03, 31/03,
07/04, 28/04, 05/05,
12/05, 26/05 e
09/06

Quinta-feira
17h às 20h30

45h

3

14/03 a 06/06

Segunda-feira das
18h30 às 21h30

45h

Descrição

3

A disciplina problematiza teórico-metodologicamente dinâmicas culturais
mediadas e atravessadas pelos fenômenos da comunicação e da cultura
digital a partir de diferentes contextos sócio-históricos. Dedica-se ao estudo e
críticas sobre apropriações e usos de diversas das tecnologias da
comunicação bem como das redes sociais digitais, em termos de
configurações e do pensamento sobre as práticas emergentes, nas quais
destacam-se relações de consumo e de entretenimento e seus
desdobramentos nas sociabilidades, identidades e subjetividades
contemporâneas. O foco central da disciplina é a investigação das
materialidades da comunicacional digital, focando na discussão sobre o papel
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.

A disciplina discute mecanismos que transformam a sociedade dos meios em
sociedade midiatizada, considerando a inscrição das tecnologias, linguagem e
cultura como operações que configuram interações. Estuda a midiatização
tendo processos midiáticos por referência e examina os modos de
funcionamento discursivo dos campos sociais nos âmbitos da produção,
circulação e recepção

Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

Atividade

Comunicação

Seminário intensivo III da Linha de Pesquisa
1: Cidades Audiovisuais

Design

Tópicos Especiais em Design - Métodos
Inventivos

Direito

Direito da Empresa e
dos Negócios

Direito da Empresa e
dos Negócios

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

Desenvolvimento, Direito e
Sustentabilidade

Gestão da Inovação

Cód.
Atividade

MS 096710_T06
DT 096753_T04

MS 123743_T02
DT 123760_T02

MS 120654_T03

MP 112151

MP 112155

Cód.
Turma

Professor(es)

MS13001-00321
DT13001-00377

Sonia Estela Montano La Cruz
e Tiago Ricciardi Correa Lopes

MS16002-00201
DT16003-00073

Guilherme Englert Corrêa
Meyer

MS14001-00020

MP14001-00283

MP14001-00219

Gabriel Wedy

Delton Winter de Carvalho

Silvio Bitencourt da Silva

Período

14/03 a 06/06

Horário

Segunda-feira
19h30 às 22h23

de 16/03/2022 até Quarta-feira das 14h às
08/06/2022
18h

16/03/2022 à
08/06/2022

Quarta das 08h30 às
11h30

07/04 até
19/05/2022

Quinta-feira Horário: 18h30 às
21h30

22/04 até 08/07

Sexta-feira das 18:30 21:30 (Dia 22/04),
Sábado das 09:00 12:00 (Dia 23/04), Sextafeira das 15:00 às 18:00
(Dias 06/05, 13/05,
20/05, 27/05, 03/06,
17/06, 24/06 e
08/07/2022

Carga
Créditos
Horária

45h

45h

45h

15h

30h

Descrição

3

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.

3

A atividade discute temas novos ou emergentes da área de Design, de modo a
estimular a reinterpretação das práticas de design vigentes e a antecipar o
desenvolvimento de novas formas de sentir, pensar e fazer design.

3

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.

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.

2

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.

Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

Direito da Empresa e
dos Negócios

Economia

Economia

Economia

Economia

Atividade

Sistemas Jurídicos Internacionais

Econometria de Dados em Painel

Econometria de Séries Temporais

Cód.
Atividade

MP 112166

DT 123206
MS 123186

DT 123205
MS 123185

Economia da Tecnologia

DT 123205
MS 092288

Macroeconomia I

DT 115779
MS 115558

Cód.
Turma

MP14001-00230

DT15005-00158
MS15005-00255

DT15005-00156
MS15005-00253

DT15005-00149
MS15005-00247

DT15005-00155
MS15005-00252

Professor(es)

Luciane Klein Vieira

Guilherme Stein e Magnus
dos Reis

Magnus dos Reis

Período

Horário

03/05 até
31/05/2022

Terça-feira das 15h às
18h

De 08 de abril a 15
de julho de 2022

Sexta-feira
das 17h30min às
20h30min

De 08 de abril a 15
de julho de 2022

Sexta-feira
das 9h às 12h

Janaina Ruffoni Trez

De 08 de abril a 15
de julho de 2022

Sexta-feira
das 14h às 17h

Marcos Tadeus Caputi Lelis

De 08 de abril a 15
de julho de 2022

Sexta-feira
das 14h às 17h

Carga
Créditos
Horária

15h

45h

45h

45h

45h

Descrição

1

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.

3

A disciplina de Econometria de Dados em Painel explora diversos modelos de
regressão para Dados em Painel, abordando aspectos teóricos, métodos de
estimação e aplicações. Além disso, fornece técnicas de identificação causal
entre as variáveis.

3

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.

3

A atividade aborda o Progresso técnico: conceito, natureza e importância.
São estudados os seguintes temas: 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.

3

A disciplina de Macroeconomia I trata da teoria da determinação da renda e
do emprego no curto prazo, sob as abordagens neoclássica e keynesiana.
Ainda, a partir dos Modelos IS-LM e IS-LM-BP, são avaliados os efeitos das
políticas monetária e fiscal sobre a economia.

Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

Atividade

Cód.
Atividade

Cód.
Turma

DT15005-00157
MS15005-00254

Economia

Microeconomia I

DT 115778
MS 115557

Educação

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

MS 114782_T06
DT 114799_T06

MS11004-00749
DT11003-00811

Educação

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

MS 114783_T07
DT 114800_T07

MS11004-00750
DT11003-00812

Educação

Educação

Seminário Temático I: Ecologia,
Filosofia e Educação

Seminário Temático II: Educação e
transformação digital

MS 114780_T16
DT114795_T13

MS 114781_T31
DT 114796_T40

Professor(es)

Horário

De 08 de abril a 15
de julho de 2022

Sexta-feira
das 17h30min às
20h30min

Maria Julieta Abba

06/04/2022a
04/05/2022

quarta-feira 9h as 12h

Betina Schuler

06/04/2022a
29/06/2022

quarta-feira 10h as 12h

Tiago Wickstrom Alves

MS11004-00744
DT11003-00803 Rodrigo Manoel Dias da Silva

MS11004-00746
DT11003-00804

Período

Eliane Schlemer

05/04/2022a
17/05/2022

05/04/2022a
14/06/2022

Terça-feira 17h as
19h

terça-feira 14h as 17h

Carga
Créditos
Horária

45h

15h

30h

15h

30h

Descrição

3

A disciplina de Microeconomia I estuda a Teoria do consumidor: escolha sob
incerteza, economia de trocas e equilíbrio geral e a Teoria da firma:
produção, custos e estruturas de mercado. O curso proporciona ao aluno(a) a
compreensão do funcionamento dos mercados, do comportamento dos
agentes econômicos e das condições de equilíbrio a partir do referencial
teórico neoclássico.

1

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

2

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

1

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.

2

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.

Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

Enfermagem

Atividade

Tópicos Especiais - Práticas Integrativas em
Saúde

Cód.
Atividade

MP 120620_T03

Cód.
Turma

MP 12001-00247

Professor(es)

Rosália Borges

Período

10/06/2022 até
15/07/2022

Horário

Sexta-feira
das 14h às 17h

Carga
Créditos
Horária

15h

Descrição

1

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

Enfermagem

Tópicos Especiais em Pesquisa Quantitativa

MP 120624

MP 12001-00230

Marcos Patussi
Andreia Specht

09/06/2022 até
14/07/2022

Quinta-feira
das 9h às 12h

15h

1

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.

Engenharia Civil

Avaliação Ambiental

MS 114527
DT 114464

MS16003-00223
DT16004-00124

Regina Celia Espinosa Modolo

28/04 a 23/06

Segunda e quinta-feira
13h30 as 16h30

45h

3

Esta disciplina aborda legislação, conceitos e métodos relacionados à
avaliação ambiental de materiais e resíduos.

Engenharia Civil

Sustentabilidade Ambiental

MS 093120
DT 114491

MS16003-00217
DT16004-00119

Marcelo Oliveira Caetano

08/04 a 03/06

Segunda e sexta-feira
18h as 21h

45h

3

Na atividade acadêmica discute-se os conceitos de sustentabilidade, gestão e
gerenciamento ambiental. Nas aulas expositivas, seminários e atividades, a
disciplina inclui uma abordagem genérica e conceitual sobre legislação
ambiental, certificações, poluição, prevenção e proteção ambiental,
efluentes, resíduos sólidos, aquecimento global, entre outros temas
relevantes para a área.

Engenharia de
Produção e Sistemas

Estatística Aplicada

MS 115379
DT 115503

MS15006-00189
DT15003-00165

Andre Korzenowski

08/04/2022 à
15/07/2022

Sexta-feira das 14h às
17h

45h

3

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

Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

Atividade

Engenharia Elétrica

Automação Industrial e Redes Elétricas
Inteligentes

Engenharia Elétrica

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

Engenharia Mecânica

Ciências dos Materiais

Filosofia

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

Cód.
Atividade

MP 124412

MP 124423_T01

MS 119209
DT 120229

DT 122770_T02
MS 122746_T02

Cód.
Turma

MP16001-00202

MP16001-00205

Professor(es)

Lucio Rene, Paulo Pereira

Sandro Binsfeld

MS16004-00097
DT16005-00023

Carlos Moraes

DT11004-00520
MS11006-00262

Marco Antônio Oliveira de
Azevedo

Período

Horário

08/04 a 08/07

Sexta-feira
19h30 às 22h30

13/05/2022 a
08/07/2022

Sexta-feira
das 19h30min às
22h30min

20/05, 27/05, 03/06,
10/06, 17/06, 24/06,
01/07, 08/07

17/03/2022 a
30/06/2022

Sexta-feira
14h às 17h

Quinta-feira
das 14h às 17h

Carga
Créditos
Horária

45h

30h

45h

45h

Descrição

3

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

2

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

3

Principais materiais de engenharia: metálicos, poliméricos e cerâmicos.
Relação entre a estrutura e propriedades dos materiais de engenharia.
Estados físicos da matéria: Sólidos, líquidos e gases. Estrutura de sólidos
cristalinos. Fases amorfas. Corrosão: reações eletroquímicas e mecanismos
de corrosão. Polímeros: Tipos de polímeros e polimerizações. Plásticos,
elastômeros e fibras. Os polímeros na engenharia na civil. Processamento de
polímeros, termoplásticos e termorrígidos. Materiais cerâmicos: Vidros:
composição e propriedades. Cerâmicas estruturais e cerâmicas brancas:
composição química, propriedades. Cimentos: processo de produção, tipos,
adições, hidratação.

3

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

Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

Filosofia

Filosofia

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

Atividade

Filosofia e política: “Perspectivas
biopolíticas em debate: da necropolítica à
algoritmização da vida”.

Teorias da argumentação: crença, Fé e
conhecimento na epistemologia da religião
contemporânea

Economia Internacional

Estratégias de Internacionalização de
Empresas

Estudo das Organizações

Cód.
Atividade

DT 122779_T02
MS 122755_T02

MS: 122749_T02
DT: 122773_T02

MP 104383

MP 104390

MP 104395

Cód.
Turma

DT11004-00489
MS11006-00247

MS11006-00250
DT11004-00491

MP15001-00385

MP15001-00386

MP15001-00388

Professor(es)

Castor Bartolome Ruiz

Nicola Salvatore

André Filipe Zago de Azevedo

Marcelo André Machado

José Antônio Valle Antunes
Júnior

Período

16/03/2022 a
08/06/2022

16/03/2022 a
08/06/2022

8/4 a 27/5

9/4 a 16/7

24/6 a 15/7

Horário

Quarta-feira
das 14h às 17h

Quarta-feira das 19h às
22h

sextas, das 18h às 21h

majoritariamente aos
sábados, das 9h às 12h

majoritariamente às
sextas, das 18h às 21h

Carga
Créditos
Horária

45h

45h

15h

30h

15h

Descrição

3

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.

3

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

1

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

2

Internacionalização de empresas, considerando as diferentes correntes
teóricas e suasimplicações para o contexto brasileiro. Ambiente internacional
de negócios, analisandocriticamente as variáveis externas à empresa que
interferem nas decisões deinternacionalização. Estratégias de entrada em
mercados externos, possibilidades deinserção competitiva de produtos,
serviços e organizações no exterior,instrumentalizando gestores para o
desenvolvimento de planos de internacionalizaçãosustentáveis

1

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

Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

Gestão e Negócios

História

Atividade

Gestão Estratégica

Laboratório de Desenvolvimento de
Liderança

Marketing

Populações Negras, Escravismo e Pós–
emancipação: Experiências afrodiásporicas: territorialidades, identidades&
trajetórias

Cód.
Atividade

MP 104396

MP 104392

MP 104397

DT 120758_T03
MS 120723_T03

Cód.
Turma

MP15001-00389

MP15001-00387

MP15001-00390

MS11007-00400
DT11005-00653

Professor(es)

Jorge Renato de Souza
Verschoore Filho

Patrícia Martins Fagundes
Cabral
José Carlos da Silva Freitas
Junior

Marcelo Jacques Fonseca
Guilherme Trez

Paulo Roberto Staudt Moreira

Período

22/4 a 15/7

8/4 a 7/7

20/5 a 9/7

17/03 a 23/06

Horário

sextas, das 14h às 17h

majoritariamente às
quintas, das 19h às 22h

majoritariamente aos
sábados, das 9h às 12h

09:00 a 12:00
Quinta-feira
Remoto-presencial

Carga
Créditos
Horária

30h

30h

15h

45h

Descrição

2

A evolução do pensamento estratégico através do estudo das diversas
correntesidentificáveis ao longo das últimas décadas. Análise histórica sobre
o impacto dasdiversas correntes no conteúdo e no processo estratégico das
organizações. A relaçãoentre estratégia e inovação e a adaptação dos
conteúdos da estratégia a condiçõesregionais. As diferentes perspectivas
sobre planejamento e implementação deestratégias nas organizações.

2

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

1

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

3

A disciplina almeja promover um espaço de discussão de textos que tenham
como ponto norteador o pós-emancipação, campo que não possui marcos
temporais rígidos, mas que dialoga com as experiências sociais que envolvem
as populações negras de cidadania e liberdade. Pretende-se um espaço de
debate de pesquisas desenvolvidas nos últimos anos e que versaram sobre
experiências afro-diaspóricas de forma ampla, tangenciando temas como
territorialidades, associativismo negro (clubes, irmandades), trajetórias e
biografias individuais e familiares, etc.

Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

História

Linguística Aplicada

Linguística Aplicada

Linguística Aplicada

Atividade

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

Seminário de Estudos III - Estudos das
Narrativas Orais

Seminário de Estudos III - Linguagem,
Inclusão e Diferença

Seminário de Estudos III - Linguística
Textual-Discursiva

Cód.
Atividade

DT 120747_T08
MS 102412_T19

MS 114821_T29
DT 114808_T28

MS 114821_T08
DT 114808_T06

MS 114821_T28
DT 114808_T27

Cód.
Turma

DT11005-00669
MS11007-00401

MS13002-00655
DT13002-00402

MS13002-00654
DT13002-00400

MS13002-00653
DT13002-00398

Professor(es)

Hernán Ramíro Ramírez

Caio César Costa Ribeiro Mira

Cátia De Azevedo Fronza

Maria Eduarda Gering

Período

09/05 a 13/05

16/03 a 08/06

15/03 a 07/06

18/03 a 17/06

Horário

Segunda a sexta-feira
14:00 a 17:00
De 09/05/2022 a
13/05/2022
Presencial

Quarta-feira
19h às 22h

Terça-feira
14h às 17h

Sexta-feira
8h30 às 11h30

Carga
Créditos
Horária

15h

45h

45h

45h

Descrição

1

A Teoria da Complexidade provocou uma revolução paradigmática ao
questionar princípios consagrados das Ciências, fundamentais para a sua
reinvenção, em vista de responder aos presentes desafios de uma fronteira
do conhecimento em rápida expansão. A disciplina aprofundará essa
discussão, em particular nas Ciências Humanas e Sociais, o que nos leva,
necessariamente, a uma abordagem transdisciplinar, única que consegue
captar toda a sua dimensão para responder a essa nova demanda, pois o
conhecimento disciplinar se revela insuficiente. Nesse intuito, será traçado
um breve panorama epistemológico desses assuntos, com a abordagem de
alguns dos seus referenciais teóricos principais, bem como se trarão estudos
mais concretos, nos quais tais práticas se confirmam. Não apenas como uma
aplicação da teoria à práxis, mas como uma síntese entre elas. Dessa forma,
propiciaram-se elementos para a construção de um marco mais sistemático
de análise que busque entender fenômenos humanos e sociais amplos e não
lineares, assim como a articular uma proposta metodológica acorde com
estudos desse tipo.

3

Estudo das principais teorias de análise das narrativas orais, com ênfase nos
processos interacionais que ocorrem durante o ato de contar histórias.
Compreensão da narrativa como lente de análise das interações cotidianas e
entendimento da vida social. A disciplina também aborda métodos de
geração de dados para pesquisas que utilizam a narrativa como estratégia
metodológica. Discussão e análise de dados de narrativas geradas no
contexto de entrevista/interações.

3

O seminário promove discussão sobre o que é assumido/entendido como
aluno especial e/ou aluno de inclusão, no âmbito do ensino e da
aprendizagem de línguas, problematizando o papel da linguagem como
constituidora de sujeitos e de verdades sobre estes, de acordo com o
contexto de ensino e de aprendizagem de línguas em que cada aluno está
inserido.

3

Nesta disciplina, a partir de princípios da Linguística Textual e da Análise
Textual dos Discursos, estudam-se, em textos situados em diferentes
domínios de comunicação, as categorias de organização da textualidade: a
conexidade, ligações microtextuais dos enunciados; a coesão, organização
local e global das partes entre elas mesmas e delas em relação ao todo do
texto; a coerência, adequação dos enunciados a uma situação sociodiscursiva
e a um gênero de discurso. Examinam-se, assim, as operações de
segmentação e a ligação próprias da textualidade, observando-se as relações
de interdependência que fazem do texto uma rede de determinações.

Atividades Transdisciplinares 2022/1
São atividades de ensino dos eixos temáticos transdisciplinares que podem ser cursadas por alunos de todos os PPGs.
A modalidade de ensino 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.
PPG

Atividade

Cód.
Atividade

Cód.
Turma

Professor(es)

Nutrição

Ecologia Nutricional

MP 107494

MP12002-00224

Vanessa Backes e Valmor
Ziegler

Psicologia

Oficina de Produção Textual

MS 092736

MS12002-00300

Janine Monteiro

Avaliação de Tecnologias em saúde

DT 120583
MS 120571

DT12003-00217
MS12004-00286

Saúde Coletiva

Saúde Coletiva

Bioética

MS 120573
DT 120592

MS12004-00228
DT12003-00136

Período

Horário

Descrição

08/04/2022 a
29/07/2022

Sexta-feira
14:00 - 17:00
e 19:00 - 22:00

45h

3

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.

10/03 a 07/07/2022

Quinta-feira
das 17h30 às 19h10

30h

2

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

2

A disciplina é transversal, pois as mais diferentes áreas árticipam e colaboram
nos diferentes métodos de avaliação de tecnologias em saúde e sua
incorporação no Sistema Único de Saúde.

2

A disciplina é transversal a todas as áreas de formação, discutindo aspectos
do contexto das novas biotecnologias e o surgimento do biopoder, meio
ambiente, direitos humanos e questões éticas das pesquisas científicas, entre
outros. Reflete aspectos éticos da atualidade e instrumentaliza para a tomada
de decisão.

Maria Leticia Ikeda e Nemora
Quarta-feira das 17h30
06/04 a 08/06/2022
Barcellos
as 20h30

José Roque Junges

Carga
Créditos
Horária

05/04 a 07/06/2022

Terça-feira das 17h30
as 20h30

30h

30h

