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2. Ementa 

Analisar as relações internacionais no período contemporâneo e verificar como se 

encontra estruturado o sistema internacional. Temas como a globalização, a 

regionalização, a interdependência e aqueles que têm ocupado a agenda dos governos 

nos anos de 1990, tais como as organizações internacionais e não governamentais, o 

meio ambiente, os direitos humanos, os conflitos étnicos e religiosos, os 

nacionalismos e o terrorismo. 

 

3. Objetivo geral da disciplina 

O acadêmico no final da disciplina compreenderá as principais questões que norteiam 

o desenvolvimento da política internacional e terá condições de propor políticas  

públicas para os principais problemas de relações internacionais dos anos recentes. 

 

4. Objetivo(s) específico(s) da disciplina  

Ao final do semestre o aluno deverá estar apto a conhecer os fundamentos, os 

conceitos, a evolução do campo e os desafios da área para o gestor público, bem como 

a refletir criticamente acerca das relações internacionais contemporâneas. 

 

5. Conteúdo programático  

 

i) Emergência das relações internacionais;  

ii) Formação dos Estados e do sistema internacional modernos;  

iii) Soberania como princípio das relações internacionais;  

iv) Guerra e paz nas relações internacionais;  

v) Formação da diplomacia, principais características do diplomata, Itamaraty;  

vi) Definição de política externa e sua implementação;  

vii) Dimensão da supranacionalidade, organizações internacionais e processos de 

integração regional:  

viii) Liga das Nações, ONU, UE, e Mercosul;  



ix) Guerra Fria, bipolaridade, redistribuição de poder;  

x) Novos conflitos internacionais (terrorismo e narcotráfico) e temas globais (direitos 

humanos e meio ambiente);  

xi) Dimensão e desafios contemporâneos nas relações internacionais. 

 

6. Metodologia do trabalho  

As atividades do curso serão desenvolvidas mediante o uso dos recursos a seguir: 

- Livro Texto; 

- Videoaulas; 

- Atividades; 

- Chats 

- Fórum; 

- Videoconferência; 

- Tutoria; 

 

Quanto ao uso do material impresso, ao final de cada unidade, o aluno encontrará 

sugestões de leituras e atividades obrigatórias e/ou complementares, além da 

indicação de textos, livros e sites visando um melhor desenvolvimento do processo a 

distância. As vídeos-aula complementam o conteúdo abordado no livro texto, através 

de exemplos práticos e explicações detalhadas do professor. O aluno pode assistir às 

vídeos-aula no tempo que julgar adequado. O livro texto traz atividades que serão 

desenvolvidas pelos alunos ao longo da disciplina, conforme orientação do professor. 

Para realizá-las, o aluno conta com o uso de ferramentas de interatividade, para sanar 

suas dúvidas com o professor, através do chat com o professor (previamente 

agendados) ou com a tutoria à distância. A comunicação com os tutores a distância 

pode ser por meio do ambiente virtual de ensinoaprendizagem. Os alunos podem 

formar grupos de estudos online, sob coordenação dos tutores. Ao final da disciplina, 

o aluno fará a prova online, em virtude da suspensão das atividades presenciais. 

 

 

 

7. Sistema de avaliação 

 

a) Atividades de aprendizagem – 3,0 pontos 

 

- Haverá duas atividades a serem entregues nas datas previamente definidas. Cada 

uma delas valerá 15% da nota da disciplina (1,5 ponto). Espera-se que os alunos 

apresente boa argumentação e um raciocínio lógico para apresentar suas ideias. 

 

b) Fórum de discussão - 1,0 pontos 

 O fórum de discussão equivale a 10% da nota (1,0 ponto). No fórum o aluno deverá 

apresentar sua posição reflexiva sobre o tema proposto para o debate. A mera 

reprodução do trabalho já postado pelo colega, não configura participação ativa no 

fórum e não será considerada na avaliação. 

 

Observação: As atividades atrasadas não serão aceitas pelos tutores.  

 

c) Prova – 6,0 pontos 

 

 



Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O aluno com média inferior a 

3,0 terá direito à dependência. O aluno que tiver média maior ou igual a 3,0 e menor 

ou igual a 5,5 terá direito a uma prova de recuperação. A nota final do aluno que fizer 

recuperação será a média aritmética simples da média das avaliações parciais e a nota 

da prova de recuperação. Se a nota final for maior ou igual a 6,0 o aluno será 

aprovado, caso contrário terá direito a dependência de acordo com as normas do 

curso.  

 
Lembretes  
 
• Os alunos devem lembrar que os tutores e/ou professores estão para auxiliar e não 
para resolver a lista toda e/ou tarefas.  
 
• Não serão consideradas as tarefas idênticas feitos por diferentes alunos. O objetivo das 
tarefas é que o aluno desenvolva o seu próprio raciocínio. 
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