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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO EM DISCIPLINAS ISOLADAS  DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS – CURSO DE DOUTORADO, 
OFERECIDO PELA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. 
O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em RELAÇÕES INTERNACIONAIS da PUC Minas informa aos 
interessados que estarão abertas as inscrições para o processo de seleção em disciplinas isoladas, para o 1º 
semestre de 2012 , no período de 16/02 a 02/03/2012, data que poderá ser prorrogada a critério do Colegiado 
do Programa e/ou da Universidade. 
 
1. INSCRIÇÕES 
 

1.1. Local de inscrição: na Secretaria do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em RELAÇÕES  
INTERNACIONAIS da  PUCMinas, na Rua Itaú, 525, 2º subsolo – Prédio Redentoristas, Bairro Dom 
Cabral,  Belo Horizonte, no horário de 9:00 às  11:30 horas e de 13:30 às 16:00 horas, de segunda a 
sexta-feira.  
 
No caso de envio da documentação exigida para inscrição, nos termos deste Edital, por Correio, a 
postagem deverá ser feita por Sedex-AR, até o dia 28 de fevereiro de 2012 , para o seguinte 
endereço: Programa de Pós-graduação em Relações Internacionai s – PUC Minas (Disciplina 
Isolada 1/2012 - Mestrado) – Av. Itaú, 525 – Bairro  Dom Cabral – CEP: 30535-012 – Belo 
Horizonte - MG , valendo, como comprovação de cumprimento do prazo de inscrição, a data da 
postagem. 

 
1.2. Ao efetuar sua inscrição, o candidato deverá indicar no máximo  02 (duas) disciplinas. 

 
1.3. Documentação exigida : a inscrição para o processo de seleção em disciplina isolada somente será 

efetivada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

� Curriculum vitae comprovado , incluindo telefone para contato e endereço eletrônico (e-mail) 
(favor não enviar documentos originais) ;  

 
� Xerox: certificado de conclusão de curso de graduação e do mestrado, histórico escolar de 

graduação e do mestrado, quando for o caso, CPF, carteira de identidade, título de eleitor, 
certificado reservista; 

 
� Foto atual 
 
� Ficha de inscrição devidamente preenchida. O formulário estará disponível no site: 
    www.pucminas.br/posri   
 

1.4. Após a inscrição do candidato é vedada a inclusão de qualquer documento exigido para a inscrição, 
conforme disposto no item 1.3. 

 
1.5. Todas as inscrições estarão sujeitas a análise pelo Colegiado do Programa, sendo motivo para o 

indeferimento: a falta de qualquer documento exigido para a inscrição, a postagem da documentação 
em agência dos Correios fora do prazo de inscrição ou o não atendimento a qualquer item do 
presente Edital e do Regulamento do Programa. 

 
2. DISCIPLINAS OFERTADAS 
 

2.1. As disciplinas serão ofertadas conforme quadro abaixo. O Programa reserva-se o direito de remanejar 
datas e horários das disciplinas ofertadas, a seu critério. 

 
 
 



 
 

Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais 

 

Av. Itaú, 525 – 2º subsolo – Bairro Dom Cabral 
CEP: 30.535-012 – BH/MG -  Telefone: (31)  3319-4426  

E-mail: ppgri@pucminas.br 

 

2/2 

 
Dia Horário  Sala Disciplina Ementa Professor(es) 

2ª 
10:00 às 

12:30 
1 

Teorias e Estratégias de 

Desenvolvimento 

Desenvolvimento: um conceito com múltiplas 

dimensões; Atores do desenvolvimento: 

estado, mercados, sociedade civil e 

organizações internacionais. As políticas para 

o desenvolvimento; A CEPAL e o 

desenvolvimento da América Latina; A agenda 

do desenvolvimento.     

Taiane Las Casas 

3ª 
10:00 às 

12:30 
1 

Tópicos Especiais: 

Governança econômica, 

Globalização e Potências 

emergentes 

Os processos de globalização: conceito, 

origem e desdobramentos vistos a partir de 

uma perspectiva crítica. Os impactos políticos 

e econômicos da globalização: globalização 

neoliberal, governança global e o papel das 

potências emergentes na política mundial 

contemporânea. 

Javier Vadell 

Leonardo Ramos 

4ª 
10:00 às 

12:30 
1 

Tópicos Especiais: A 

sociedade internacional e o 

Oriente Médio 

Introdução à Escola Inglesa e seus conceitos. 

Os conceitos de Complexo de Segurança 

Regional, análise setorial e Instituições 

Primárias. Formação e construção das 

instituições e identidades do Oriente Médio. 

A sociedade internacional e o Oriente Médio 

na atualidade: os setores econômico, societal, 

político, militar e meio ambiente. 

Danny  Zahreddine 

Jorge Lasmar 

07:30 às 

10:00 
1 

Tópicos Especiais: Teorias de 

Mudança Social e Política 

Análise de processos macro-históricos de 

mudanças sociais e políticas, por meio das 

teorias e modelos mais relevantes 

construídos pelas ciências sociais nesse 

campo. Contribuição da análise sociológica e 

política para a interpretação da experiência 

histórica brasileira. 

Otávio Dulci 

5ª 

10:00 às 

12:30 
1 

Tópicos Especiais: Análise 

Política 

Comportamento político. Instituições 

políticas. Teoria política. 
Fátima Anastasia 

 
 

3. RESULTADO 
3.1 A relação dos candidatos aprovados para cursar disciplinas isoladas, durante o 1º semestre de 2012 , 
será divulgada pela Secretaria do Programa no dia 05/03/2012 através do site www.pucminas.br/posri  

 
4. MATRÍCULA 

4.1. Data e horário da Matrícula: Dia 07 de março de 2012, das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00, na 
Secretaria do PPGRI. 

 
4.2.A matrícula somente será efetivada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

• Requerimento de Matrícula (disponível na Secretaria do Programa) devidamente preenchido e 
assinado 

• Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (disponível na Secretaria do Programa) 
devidamente preenchido e assinado  pelo candidato aprovado para cursar disciplinas isoladas ou 
por procurador devidamente autorizado, mediante procuração por instrumento particular; 

• comprovante de pagamento da 1a parcela da mensalidade (o boleto irá para seu endereço de 
correspondência);  

• original da carteira de identidade (RG);  
 
 INÍCIO DAS AULAS:   
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Dia Disciplina Data e Horário 

2ª Teoria Estratégica de Desenvolvimento 12/03/2012 

3ª Tópicos Especiais: Governança Econômica, Globalização e Potências Emergentes 13/03/2012 

4ª Tópicos Especiais: A sociedade internacional e o Oriente Médio 14/03/2012 

Tópicos Especiais: Teorias e Mudança Social e Política 15/03/2012 
5ª 

Tópicos Especiais: Análise Política 15/03/2012 

 

Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado em local próprio. 

Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2012. 

Profa. Matilde de Souza 

Coord. do Programa de Pós-graduação em Relações Int ernacionais 


