
  

 

 
EDITAL NÚCLEO DE ESTUDOS E ANÁLISES INTERNACIONAIS (NEAI), INSTITUTO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS E PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS “SAN TIAGO DANTAS” 

(UNESP/UNICAMP/PUC-SP) Nº 001  

  

O Núcleo de Estudos e Análises Internacionais (NEAI), Instituto de Políticas Públicas e Relações 

Internacionais (IPPRI-UNESP), em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Relações 

Internacionais “San Tiago Dantas” (UNESP/UNICAMP/PUC-SP), no uso de suas atribuições, 

torna pública a abertura das inscrições para o Curso “Temas de Política, Cultura e Economia 

Internacional”. 

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1.O curso busca dialogar com o mundo em que vivemos, com o sistema internacional de Estados, 

seus atores e processos políticos e econômicos, seus temas (comércio, finanças e indústria, etc) e 

problemas, as ideias que nele circulam.  Queremos contribuir para analisá-lo em seus múltiplos 

aspectos. Utilizamos variáveis políticas e econômicas para a compreensão de fenômenos 

internacionais. O objetivo geral é popularizar o conhecimento produzido na área de Política, Cultura 

e Economia Política Internacional, através da realização de um curso que capacite os interessados 

a analisar os mecanismos de funcionamento e de governança da economia internacional 

contemporânea.  O curso destina-se a um perfil plural de profissionais que buscam se inserir na área 

de relações internacionais (RI), tanto no setor privado como setor público, como egressos da área 

de RI, administradores, jornalistas, formuladores de políticas públicas, profissionais do terceiro 

setor, etc.  

 

2. DO CURSO  

2.1. O curso será oferecido aos sábados, das 9h às 12h, do dia 02 de outubro de 2021 ao dia 27 de 

novembro de 2021. O cronograma com os temas dos encontros encontra-se em anexo ao final deste 

edital.  

2.2. Excepcionalmente, os dias de aula poderão sofrer alterações durante o semestre letivo.  

2.3. Serão distribuídos material de apoio e recomendações de leituras para cada encontro através do 

e-mail disponibilizado no ato da inscrição.  

 

3. DA DISPONIBILIDADE E DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS  

3.1. Serão disponibilizadas 60 vagas. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de 

inscrição. 

3.2. Serão aceitas inscrições apenas de pessoas com superior completo ou em andamento.  

3.3. Seis (6) vagas (10% do total) são de inscrição gratuita, destinadas exclusivamente a pessoas 

cadastradas e selecionadas pela AmpliaRI. 
 

4. DO CERTIFICADO  

4.1. Será concedido o certificado de 30 horas aos ouvintes que cumprirem com o percentual mínimo 

de 75% da carga horária prevista para o curso 

.  

5. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

4.1. Todo o curso será oferecido online via G-Suíte da Unesp (meets). O link para aula será enviado 

por e-mail com 1hora de antecedência ao início de cada aula. 

  

 
6. DAS INSCRIÇÕES  



  

 

6.1. As inscrições serão realizadas através do formulário online das 00hs do dia 20 de setembro de 

2021 até às 23h59 do dia 28 de setembro de 2021.  

6.2. No dia 29 de setembro de 2021, será divulgada a lista com os nomes dos que tiveram sua vaga 

reservada de acordo com a prioridade estabelecida no item 3.1 deste edital.  

6.3. Após divulgada a lista, o pagamento para confirmar a inscrição no curso deverá ser realizado 

até o dia 30 de setembro de 2021. 

6.4. A inscrição será confirmada mediante o envio do comprovante de pagamento da taxa de 

inscrição via e-mail.  

6.5. Caso ainda haja vagas após a confirmação do pagamento, será feita uma nova chamada dos 

candidatos inscritos.  

6.6.O conteúdo programático está anexo a este edital. 

  

7. DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

7.1. Para que a inscrição seja efetivada, será necessário o pagamento da taxa de inscrição no valor 

de R$ 60,00 (sessenta reais), não reembolsável.  

7.2. O pagamento deverá ser feito via transferência bancária ou Pix e será confirmado mediante o 

comprovante para o e-mail executiva@neai-unesp.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR0XjqAwsUUXFHYxyRjohyv-bgrZ057ldh58JkDFd6yLqrgw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR0XjqAwsUUXFHYxyRjohyv-bgrZ057ldh58JkDFd6yLqrgw/viewform?usp=pp_url
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Desenvolvimento Econômico e Ordem Econômica Internacional 

Profa. Me. Marta Cerqueira Melo e Prof. André Andriw Santos da Silva 

● Economia capitalista internacional, industrialização e desenvolvimento econômico 

(experiências países: OCDE, asiáticos, latino-americanos e caribenhos) 

● Inserção no mercado internacional e a Indústria 4.0: regionalismo, meio-ambiente, 

territórios e novas subjetividades 

● A atual inserção internacional da América Latina: desindustrialização, reprimarização, 

dependência e alternativas ao desenvolvimento 

● Caminhos e contradições do desenvolvimento brasileiro na era das mudanças 

climáticas 

AULA 4 (23/10/2021) 

Redes, Tecnologia e Modernidade-Mundo 

Prof. Dr. Alcides Eduardo Dos Reis Peron 

● Dados, capitalismo e poder: infraestrutura, acumulação e vigilância 

● Colonialismo de dados e crise democrática 

 

AULA 5 (30/10/2021) 

Política Externa Brasileira: Temas, Agenda e História 

Prof. Dr. Ítalo Beltrão Sposito e Profa. Dra. Sara Basílio de Toledo 

● Brasil: Identidade internacional e grandes linhas de Política Externa Brasileira (PEB) 

● O papel do Brasil: desafios e possibilidades de inserção internacional do século XXI 

● Grupos de interesses e política comercial: os contenciosos na OMC, setores 

contemplados e canais de demanda do empresariado 

AULA 6 (06/11/2021) 

Direitos Humanos e Política Externa: Práticas, Conflitos e Denúncias 

Prof. Me. Gabriel Dauer e Prof. Luiz Fernando Bandini 

● Uso seletivo dos direitos humanos e a política externa em direitos humanos nos países 

da América Latina 

● Um panorama sobre a política externa em direitos humanos na América Latina do 

século XXI 

● O uso seletivo e estratégico dos direitos humanos nos sistemas regional americano e 

universal de proteção dos direitos humanos - Organização dos Estados Americanos e 

Organização das Nações Unidas 

● Pragmatismo ou idealismo na política externa em direitos humanos na América 

Latina? 

● O Estado contra a sociedade civil organizada na definição da política externa em 

direitos humanos na América Latina? 



  

 

AULA 7 (13/11/2021) 

Gênero: "El violador eres tú": Contribuições de um Feminismo Transnacional para Perspectivas 
sobre o Sistema Internacional Contemporâneo 

Profa. Me. Júlia Tibiriçá Diegues Gomes 

● Gênero e Relações Internacionais 

● O feminismo transnacional no sistema internacional contemporâneo 

AULA 8 (27/11/2021) 

Migrações: os casos da Europa e México-Estados Unidos 

Profa. Me. Letícia Figueiredo Ferreira e Profa. Me. Marcela Franzoni 

● Questões migratórias no sistema internacional 

● Migrações e as políticas externas dos países: a questão regional europeia e as relações 

México-EUA 

 

  

  

  

ANEXO II  

 

QUADRO-RESUMO DAS DATAS 

DESTE EDITAL  

Início das inscrições  

 

 

 

20 de setembro de 2021  

Término das inscrições  28 de setembro de 2021 

Divulgação dos nomes dos candidatos  29 de setembro de 2021 

Período para o pagamento da inscrição  Entre 24 de setembro e 30 de setembro de 

2021  

Divulgação de nova lista de candidatos  01 de outubro de 2021  

 


