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Disciplinas Obrigatórias:

IRI2501 – Análise de Política Internacional 

3ª – 19:00 – 22:00 (3cr)
Profa: Marta Fernandez

Ementa/Descrição:

Os conceitos centrais da Política Internacional. Poder, Estado, nação, sistema internacional, 
violência, ordem e instituições internacionais. Estudos de caso de diferentes formas pelas quais 
a política internacional se manifesta. Análise de problemas internacionais contemporâneos e 
projeção de cenários internacionais.

IRI2502 – Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (6º Período)

2ª – 18:00 – 22:00
Prof. Paulo Esteves

Ementa/Descrição:

Os conceitos fundamentais da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento: história 
e política. Atores da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento: agências bilaterais 
e multilaterais, o Grupo de Desenvolvimento da ONU, as ONGs internacionais, novos atores 
como fundos verticais, doadores emergentes e fundações privadas. O papel do setor privado. 
As diferentes modalidades de fi nanciamento e execução na Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento: projetos e programas, apoio direto ao orçamento, perdão da dívida, cooperação 
técnica, bens públicos globais.

Disciplinas em Oferta
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IRI2503 – Instituições e Organizações Internacionais

2ª – 19:00 – 22:00 (3cr)
Profa. Monica Herz

Ementa/Descrição:

Instituições Internacionais, Organizações Internacionais e os processos políticos no contexto do 
moderno sistema de Estados. Instituições Internacionais e o problema da formação de normas 
e padrões de comportamento na política internacional. Legitimidade,  autoridade e processos 
decisórios das organizações internacionais. Processos de  transnacionalização ou globalização e 
as  novas relações de poder. Abordagens teóricas das instituições e organizações internacionais.

IRI2504 – Metodologia

2ª – 19:00 – 22:00 (3cr)
Profa. Andrea Hoffman

Ementa/Descrição:

O design da pesquisa. Elaboração de problemas. Elaboração do Projeto de Pesquisa. 
Procedimentos de investigação. Coleta e análise de dados. Apresentação dos resultados.

IRI2505 – Conflitos Internacionais Contemporâneos (6º Período)

4ª Feira – 18:00 – 22:00 (4cr)
Prof. Kai M. Kenkel

Ementa/Descrição:

Os conflitos intra-estatais: causas, atores, modalidades e evolução.  Conflitos e intervenções 
internacionais. Os conflitos de longa duração no cenário internacional contemporâneo. Os nexos 
entre conflitos e desenvolvimento.



5

MAPI | Caderno de Disciplinas 2021.2

Disciplinas Optativas

2ª Feira – 19:00 – 22:00

IRI2672 (Tópicos em Cooperação para o desenvolvimento Internacional IX) – 
Temas e tendências na Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

Prof. Camila Santos (a confi rmar)

Ementa/Descrição:

A disciplina trabalha alguns temas atuais e algumas tendências no setor da cooperação 
internacional para o desenvolvimento (Sustainable Development Goals, estratégias de 
cooperação, teorias da mudança, avaliação, Doing Development Differently, etc.) e algumas 
áreas de trabalho que correspondem a tarefas típicas em vários setores (governos, institutos de 
pesquisa, ONGs, etc.). Por cada tema/área, a disciplina incluirá elementos teóricos básicos e a 
análise e discussão de documentos produzidos por várias organizações do setor. A disciplina 
tem também o objetivo de estimular as dinâmicas de trabalho em grupo, característica constante 
da maioria dos ambientes de trabalho. O trabalho em grupos de tipo laboratorial será baseado 
em projetos da seguinte natureza: (a) como escrever um Policy Brief sobre um tema atual da 
área de cooperação internacional; (b) como escrever um White Paper (documento estratégico 
de governo) na área de cooperação internacional; (c) como escrever uma proposta de projeto.

3ª Feira – 19:00 – 22:00

IRI2662 – Tópicos em Direitos Humanos e Proteção Humanitária IX – Confli-
tos e Direito Internacional (7º Período)

Prof. Conor Foley

Ementa/Descrição:

O curso se propõe a apresentar aos alunos dimensões normativas e práticas das três vertentes 
da proteção internacional dos direitos da pessoa humana em situações de conflitos armados: 
direitos humanos, direito internacional humanitário e direito dos refugiados. A partir de estudos 
de casos, o curso abordará a prática da humanitária internacional, o acesso e a proteção de 
civis e pessoal humanitário nos conflitos da atualidade, a gestão de crises de refugiados, as 
intervenções humanitárias no pós-guerra fria e outros temas como a criação de tribunais penais 
ad hoc e do Tribunal Penal Internacional.
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IRI2670 (Tópicos em Cooperação para o desenvolvimento Internacional VII) – 
Governança Ambiental: Clima, Biodiversidade e Sistemas Alimentares

Prof. Maureen Santos

Ementa/Descrição:

O problema das mudanças climáticas, biodiversidade e sistemas alimentares na agenda 
internacional. Meios e mecanismos de governança ambiental e o papel das instituições políticas 
e atores em uma perspectiva multiescalar. Regimes internacionais de mudanças climáticas e 
diversidade biológica. Sistemas alimentares e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Políticas e legislação brasileira. Cadeia agroalimentar global e seus impactos no clima e na 
biodiversidade. Grandes narrativas e debate crítico.

Três grandes conferências internacionais serão realizadas no segundo semestre de 2021, 
que terão grande impacto para a governança ambiental global da próxima década, são essas: 
Conferência dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas; a COP 15 da Convenção de 
Diversidade Biológica e o novo marco global de biodiversidade; e a COP 26 da Convenção Quadro 
de Mudanças Climáticas com a implementação do livro de regras do Acordo de Paris. O curso 
pretende analisar em uma perspectiva comparada esses três momentos-chave, por meio do 
estudo sobre a política ambiental global a partir da perspectiva da governança ambiental e do 
desenvolvimento de novos instrumentos e narrativas no âmbito do processo da Agenda 2030. 
O foco principal teórico do curso é a compreensão dos meios e mecanismos de governança 
ambiental e o papel das instituições políticas e atores em diferentes escalas, com agendas que 
conectam esses momentos como as Soluções Baseadas na Natureza e a Agricultura 4.0. Os 
debates propostos caminharão no sentido de revisar os desafi os e as controvérsias de propostas 
e soluções políticas e econômicas em jogo nessas conferências.

IRI2671 (Tópicos em Cooperação para o desenvolvimento Internacional VIII) 
– Construindo a cidade para um mundo pós-Covid

Prof. Sérgio Veloso

Ementa/Descrição:

Mais de um ano se passou desde que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia 
da Covid-19. Em um mundo com mais da metade de sua população vivendo em áreas urbanas, 
cidades estão na linha de frente desta crise. Embora processos recentes de urbanização tenham 
sido marcados pela gradual redução da pobreza, criação de empregos e crescimento econômico, 
a distribuição de tais ganhos urbanos tem sido desigual, muitas vezes marcada por desigualdades 
espaciais, sociais e econômicas que se agravaram ainda na pandemia. Se as áreas urbanas são 
onde os impactos da Covid-19 são mais graves, isso signifi ca que intervenções e políticas públicas 
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pensadas e implementadas em cidades terão maior impacto na recuperação global da pandemia. 
Imaginar e planejar o mundo pós-covid passa, necessariamente, por imaginar e planejar cidades 
saudáveis e sustentáveis. Neste sentido, este curso tem como objetivo analisar, em uma perspectiva 
internacional e comparada, agendas e experiências urbanas de recuperação da pandemia, de modo 
a encontrar as melhores práticas e resultados. Além disso, dada a importância e expressão nacional 
e internacional do Rio de Janeiro, este curso se debruçará também sobre como o Rio pode e deve 
exercer protagonismo nacional, mas também internacional, na construção do mundo pós-Covid.

Disciplinas Laboratoriais

IRI2591 (Seminário de Práticas Profi ssionais IV) – Territórios e Cadeias da 
Sociobiodiversidade na Região Amazônica 

Profa. Silvia Pinheiro

Silvia Marina Pinheiro é professora do MAPI aonde leciona os cursos, cadeias da 
sociobiodiversidade na amazônia e implementação de regras de erradicação da escravidão 
contemporânea em cadeias de produção, trabalha com organização social em cooperativas 
e negócios comunitários em áreas urbanas e rurais e possui parcerias com universidades 
internacionais em pesquisas dedicadas a direitos humanos e meio ambiente. Silvia possui 
mestrado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e 
doutorado em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Ementa/ Descrição:

Políticas públicas voltadas para a superação dos grandes desafi os de erradicação da pobreza 
e redução do desmatamento na região da Amazônia dependem de análises territoriais, que 
superem o foco exclusivo na geografi a e viabilidade econômica dos arranjos produtivos. Novas 
territorialidades são como redes horizontais de atores e iniciativas que, no caso das cadeias 
da sociobiodiversidade, reúnem empreendimentos de base comunitária, dentro ou fora de 
reservas, formados por populações tradicionais e indígenas, em relações formais e informais 
com doadores nacionais e internacionais, fundos de desenvolvimento, agentes dos setores 
público e privado incluindo universidades e organizações da sociedade civil, que se entrelaçam, 
mas com interesses diversos. Cadeias da sociobiodiversidade confundem-se com os Territórios 
e oferecem importantes desafi os analíticos sobre a relação entre o local e o global, em diversos 
aspectos, sendo este o foco do presente Laboratório. 
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Programa:

1. Novas Territorialidades e Desenvolvimento Endógeno: o caso do Território do Médio Juruá 
no Estado do Amazonas (14 de agosto)

2.  Biodiversidade e Conhecimento Tradicional: o uso de marcas e da indicação geográfi ca 
(21 de agosto)

3.  Governança em Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Reservas Extrativistas: planos 
de gestão de reservas (28 de agosto)

4. O Manejo Florestal Sustentável comunitário e familiar: caso da madeira da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro no Estado do Amazonas (4 de setembro)

5. Cadeias da sociobiodiversidade o caso das sementes oleaginosas, CODAEMJ e Natura 
Cosméticos: casos (11 de setembro)  

IRI2580 (Laboratório de Desenvolvimento Profi ssional III) – Campanhas em 
organizações da sociedade civil

Profa. Jandira Queiroz 

Ativista e comunicadora social, com ampla experiência no desenvolvimento e coordenação de 
campanhas em ONGs desde 2006. Foi Gerente de Ativismo e Mobilização da Anistia Internacional 
Brasil entre 2013 e 2020, onde foi premiada pela melhor iniciativa global de construção de 
comunidades utilizando técnicas de gamifi cação.

Ementa/ Descrição:
O curso “Campanhas em organizações da sociedade civil” fornecerá as ferramentas para 

profi ssionais de todas as áreas do saber que atuam ou desejam atuar em coletivos, ONGs, 
movimentos sociais e empreendimentos sociais atuarem de forma mais estratégica, organizada 
e segura para alcançar seus objetivos de impacto social. Também trará elementos para 
a construção de uma atuação com mais segurança e responsabilidade para com equipes e 
benefi ciários de programas e projetos.

Programa:

1. Organização e mobilização para mudar o mundo (27 de agosto)
2. Planejamento estratégico para iniciativas de impacto social (03 de setembro)
3. Metodologias para o desenvolvimento de campanhas de impacto social (10 de setembro)
4. Segurança holística e análise de risco para campanhas de impacto social (17 de setembro)
5. Conclusão e Apresentação de Trabalhos Finais (24 de setembro)
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IRI2581 – Laboratório de desenvolvimento Profi ssional IV: IRI2598 – Semi-
nário de Práticas Profi ssionais XI: China: questões políticas, econômicas e 
internacionais 

Profa. Tatiana Prazeres

Tatiana Prazeres é doutora em Relações Internacionais, e graduada em Direito e Relações 
Internacionais. Atualmente, é Senior Fellow da Universidade de Negócios e Economia Internacional 
em Pequim (China), onde ministra cursos na área de comércio internacional e conduz pesquisas 
nas áreas de comércio e investimentos. Foi Assessora Sênior do Diretor Geral da Organização 
Mundial do Comércio entre 2013 e 2018 e Secretária de Comércio Exterior do Governo do Brasil. 
Em 2014, foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como uma Jovem Líder Global.

Ementa/ Descrição:

Temas selecionados da política interna chinesa. Desafi os econômicos e sociais da China 
contemporânea. Política externa chinesa. China e comércio internacional. Relações Brasil-China.

Programa:

1. Desafi os econômicos e sociais da China contemporânea (05 de novembro)
2. Política Externa Chinesa (12 de novembro)
3. China e comércio internacional (19 de novembro)
4. Relações Brasil-China (26 de novembro)
5. Conclusão (03 de dezembro)

IRI2514 – Seminário de Práticas Profi ssionais II: Cooperação para o Desen-
volvimento e Transferência de Políticas

Coordenação: Professor Paulo Esteves

Ementa/Descrição:

O Seminário discute o conceito de difusão e transferência de políticas e seu papel na cooperação 
internacional para o desenvolvimento. Para tanto, o seminário irá se debruçar sobre o debate 
teórico-analítico acerca da transferência de políticas públicas e discutir com especialistas, 
casos específi cos nos campos da saúde pública, segurança alimentar e trabalho decente.
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Programa: 

1. O campo da transferência de políticas – Michelle Morais de Sá e Silva (University of 
Oklahoma) (18 de Setembro)

2. Transferência de Políticas e Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – Alex 
Shankland (IDS – University of Sussex) (25 de Setembro)

3. Transferência de Políticas e Saúde Pública – Paulo Buss (Centro de Relações Internacionais 
e Saúde – FIOCRUZ) (02 de Outubro)

4. Transferência de Políticas e Segurança Alimentar: o caso da Alimentação Escolar – Daniel 
Balaban (Centro de Referência do Combate à Fome / Programa Mundial de Alimentos) (09 
de Outubro)

5. Transferência de Políticas e Trabalho Decente – Anita Amorim (Organização Internacional 
do Trabalho) (23 de Outubro)

IRI2584 – Laboratório de desenvolvimento Profi ssional VII: Ciência, Políticas 
Públicas e Sociedade 

Coordenação: Profs. Paulo Esteves e Maureen Santos

Ementa/Descrição:

O laboratório irá discutir os nexos entre ciência, elaboração de políticas e sociedade, com 
particular ênfase em processos decisórios no ambiente internacional. Ao longo dos 5 encontros 
iremos discutir, a partir de experiências concretas e com especialistas nos campos do meio 
ambiente, desenvolvimento e gestão pública, modelos de conectividade entre ciência políticas 
públicas e sociedade e metodologias de co-criação aplicadas em processos decisórios 
internacionais.

Programa (a confi rmar)
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Obrigatórias sugeridas para Turma 2021.2

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

IRI2502

Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento

Prof. Paulo Esteves 

IRI2501

Análise de Política 
Internacional

Profa. Marta Fernandez

IRI2505

Conflitos 
Internacionais

Contemporâneos

Prof. Kai M. Kenkel

- -

Obrigatórias sugeridas para Turma 2021.1

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

IRI2503 

Instituições e Organizações 
Internacionais

Profa. Monica Herz

- - - -

Obrigatórias sugeridas para Turma 2020.2

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

IRI2504

Metodologia

Profa. Andrea Ribeiro 
Hoffmann

- - - -

Grade de Disciplinas 2021.2
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Obrigatórias sugeridas para Turma 2020.1

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
IRI2512

Ofi cina de Práticas 
Profi ssionais (CAPSTONE)

Profa. Simone Rocha 
(sem horário fi xo)

IRI2500

Dissertação de Mestrado 

(sem horário fi xo)

- - -

Optativas

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira

IRI2672

Tópicos em Cooperação 
para o desenvolvimento 

Internacional IX – 
Temas e tendências 

na Cooperação 
Internacional para o 

Desenvolvimento

Prof. Camila Santos (a 
confi rmar)

IRI2662

Tópicos em Direitos 
Humanos e Proteção 

Humanitária IX – Conflitos 
e Direito Internacional 

Prof. Conor Foley

IRI2680

Tópicos em Comércio 
e Investimentos 
Internacionais 

VII – A economia 
política do comércio 

internacional: desafi os 
contemporâneos

Prof. Carlos Frederico 
Coelho

IRI2543 

Laboratório de Re-
solução de Conflitos 
IV - Policiamento em 

Perspectiva Global

Profa. Manuela Trin-
dade Viana

IRI2670 

Tópicos em Cooperação 
para o desenvolvimento 

Internacional VII: 
Governança Ambiental: 
clima, biodiversidade e 
sistemas alimentares

Profa. Maureen Santos

IRI2661

Tópicos em Direitos 
Humanos e Proteção 

Humanitária 
VIII - Estudos de 

Policy e Prática da 
Ajuda Humanitária 

Internacional: Proteção 
e Assistência

Profa. Simone Rocha 

IRI2660 

Tópicos em Direitos 
Humanos e Prote-

ção Humanitária VII 
- Direitos Humanos: 

desafi os em uma 
perspectiva global 
(Teoria e Prática)

Profa. Maria Elena 
Rodriguez
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2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira
IRI2671

Tópicos em Cooperação 
para o desenvolvimento 

Internacional VIII - 
Construindo a cidade para 

um mundo pós-Covid

Prof. Sergio Veloso

Laboratoriais (Consulte o Calendário do MAPI)

IRI2591 – Seminário de Práticas Profi ssionais IV: Territórios e Cadeias da Sociobiodiversidade 
na Região Amazônica (Silvia Pinheiro)

IRI2580 – Laboratório de Desenvolvimento Profi ssional III: Campanhas de Organizações 
da Sociedade Civil (Jandira Queiroz)

IRI2581 – Laboratório de desenvolvimento Profi ssional IV: China: questões políticas, 
econômicas e internacionais (Tatiana Prazeres)

IRI2514 – Seminário de Práticas Profi ssionais II: Cooperação para o Desenvolvimento e 
Transferência de Políticas (Paulo Esteves, Michelle Morais de Sá e Silva, Alex Shankland, 
Paulo Buss, Daniel Balaban e Anita Amorim)

IRI2584 – Laboratório de desenvolvimento Profi ssional VII: Ciência, Políticas Públicas e 
Sociedade (a confi rmar)

1.

2.

3.

4.

5.
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Calendário

09/08 Início das Aulas

14/08 Seminário de Práticas Profi ssionais: Territórios e Cadeias da Sociobiodiversidade na 
Região Amazônica

21/08 Seminário de Práticas Profi ssionais: Territórios e Cadeias da Sociobiodiversidade na 
Região Amazônica

27/08 Laboratório de Desenvolvimento Profi ssional III: Campanhas em organizações da 
sociedade civil

28/08 Seminário de Práticas Profi ssionais: Territórios e Cadeias da Sociobiodiversidade na 
Região Amazônica

03/09 Laboratório de Desenvolvimento Profi ssional III: Campanhas em organizações da 
sociedade civil

04/09 Seminário de Práticas Profi ssionais: Territórios e Cadeias da Sociobiodiversidade na 
Região Amazônica

06/09 Recesso: Independência

07/09 Feriado: Independência

10/09 Laboratório de Desenvolvimento Profi ssional III: Campanhas em organizações da 
sociedade civil

11/09 Seminário de Práticas Profi ssionais: Territórios e Cadeias da Sociobiodiversidade na 
Região Amazônica

17/09 Laboratório de Desenvolvimento Profi ssional III: Campanhas em organizações da 
sociedade civil

18/09 Seminário de Práticas Profi ssionais: Cooperação para o Desenvolvimento e Transfe-
rência de Políticas

24/09 Laboratório de Desenvolvimento Profi ssional III: Campanhas em organizações da 
sociedade civil

25/09 Seminário de Práticas Profi ssionais: Cooperação para o Desenvolvimento e Transfe-
rência de Políticas

02/10 Seminário de Práticas Profi ssionais: Cooperação para o Desenvolvimento e Transfe-
rência de Políticas
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09/10 Seminário de Práticas Profi ssionais: Cooperação para o Desenvolvimento e Transfe-
rência de Políticas

11/10 Recesso: N. Sra. Aparecida

12/10 Feriado: N. Sra. Aparecida

15/10 Feriado: Dia do Professor

16/10 Recesso: Dia do Professor

23/10 Seminário de Práticas Profi ssionais: Cooperação para o Desenvolvimento e Transfe-
rência de Políticas 

25/10 Seminário IRI

26/10 Seminário IRI

27/10 Seminário IRI

28/10 Seminário IRI

29/10 Seminário IRI

30/10 Laboratório de desenvolvimento Profi ssional: Ciência, Políticas Públicas e Sociedade 

01/11 Recesso: Finados

02/11 Feriado: Finados

05/11 Seminário de Práticas Profi ssionais: China: questões políticas, econômicas e interna-
cionais 

06/11 Laboratório de desenvolvimento Profi ssional: Ciência, Políticas Públicas e Sociedade 

12/11 Seminário de Práticas Profi ssionais: China: questões políticas, econômicas e interna-
cionais 

13/11 Laboratório de desenvolvimento Profi ssional: Ciência, Políticas Públicas e Sociedade 

15/11 Feriado: Proclamação da República

19/11 Seminário de Práticas Profi ssionais: China: questões políticas, econômicas e interna-
cionais 

20/11 Feriado: Consciência Negra

26/11 Seminário de Práticas Profi ssionais: China: questões políticas, econômicas e interna-
cionais 

27/11 Laboratório de desenvolvimento Profi ssional: Ciência, Políticas Públicas e Sociedade 

03/12 Seminário de Práticas Profi ssionais: China: questões políticas, econômicas e interna-
cionais 

04/12 Laboratório de desenvolvimento Profi ssional: Ciência, Políticas Públicas e Sociedade 

08/12 Feriado: N. Sra. Conceição


