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Semestre: 5º e 7º  

 
Pré-requisito: nenhum 

Curso e Termo em que a UC é ofertada:  
Relações Internacionais – 5º Termo (integral) e 7º Termo (noturno)  

 
Carga Horária total: 60 horas 
Carga Horária desenvolvida entre 02 e 13 de março (presencialmente): 8 horas 
 

Plataforma de acesso ao curso: Google Meet; E-mail; Youtube; Agregadores de podcast 

Ementa: Conceitos e problemas envolvendo as áreas de Segurança Internacional/Nacional e 
estratégia, abordados em perspectiva analítica e histórica. 
 

Objetivos: Este curso é uma introdução ao estudo dos problemas de Segurança nas Relações 
Internacionais. A ideia é estimular uma reflexão sobre este tema, empregando diferentes perspectivas 
teóricas e analíticas. Espera-se que os estudantes estejam aptos, ao final dessa UC, a analisar de 
forma aprofundada e crítica os problemas de segurança internacional que afetam atores estatais e 
não-estatais. Considerando a excepcionalidade da situação, essas questões serão abordadas 
segundo os impactos da pandemia sobre a área de segurança internacional. 
 

Conteúdo Programático (especificar planejamento de atividades síncronas e assíncronas e CH 
equivalente):  

 

Semana Conteúdo programático e distribuição de atividades 

1 06-11 de julho Definição de tema, área e problemas.  
Definição do campo histórico e metodológico dos estudos em 

Segurança Internacional. 
Neste encontro também será estabelecido, em acordo com 

a turma, o funcionamento dos encontros e as formas de acesso  
ao material do curso. A bibliografia e o material audiovisual 

complementar (vídeos, podcasts e documentários) será 
desmobilizada via e-mail e ficará disponível em drive do curso. 

 

2 13-18 de julho  

mailto:acacio.augusto@unifesp.br
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Congresso Acadêmico 

3 20-25 de julho Segurança Internacional, Defesa e Estudos Estratégicos 
Seriam as áreas de Segurança Internacional,  

Estudos Estratégicos e Estudos de Defesa campos equivalentes? 
 Quais as aproximações e os distanciamentos, tanto enquanto áreas 

de conhecimento, quanto das práticas políticas? 
 

4 27 de julho-01 de 
agosto 

Segurança, soberania e democracia.  
Como a busca por segurança, em sentido amplo, e as políticas de 

Segurança Internacional em um mundo globalizado estão 
impactando a soberania e a democracia dos Estados? 

 

5 03-08 de agosto Brasil e a Segurança Internacional. 
Como o Brasil está inserido nas questões de Segurança 

Internacional a partir de sua atual Estratégia Nacional de Defesa? 
 

6 10-15 de agosto Segurança Humana, terrorismos e direitos humanos  
A ampliação da noção de segurança para além do campo militar  

e o impasse colocado pelos terrorismos hoje às políticas  
de Defesa e garantia dos Direitos Humanos. 

 

7 17-22 de agosto Securitização, humanitarismo e pacificações na pandemia 
Convidadxs: 

João Paulo Gusmão (LASInTec/RI-UNIP)  
Thaiane Mendonça (LASInTec/Santiago Dantas) 

Helena Wilke (LASInTec/USP) 
 

8 24-29 de agosto Militares na política:  
como se dá o engajamento militar  
no combate à pandemia no Brasil? 

Convidadxs 
Mariana Janot (LASInTec/Santiago Dantas) 

Suzeley Kalil Mathias (Unesp/San Tiago Dantas) 
Marina Vitelli (UNIFESP) 

 

9 31 de agosto-05 de 
setembro 

Pandemia, narcotráfico e regime dos ilegalismos no Brasil 
Convidadas: 

Milena Cunha (LASInTec/UFABC) 
Karina Biondi (UEMA) 

Thiago Rodrigues (INEST/UFF) 
 

10 07-12 de setembro Novas dimensões, outras abordagens  
Como a ampliação do raio de ação da Segurança Internacional  

abriu caminhos para outras abordagens analíticas e teóricas  
sobre o tema da segurança? 

 

11 14-19 de setembro Novas guerras, outros espaços de combates e os  
monitoramentos da zona de indiscernibilidade da segurança. 

A transformação das guerras contemporâneas  
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(guerras irregulares, guerras de quarta geração, guerras 
assimétricas, operações de paz e de contra-insurgência)  

geraram novos espaços de exercício da violência legítima,  
spin-offs militares na vida civil e monitoramentos contínuos. 

 

*12 21-26 de setembro Novas guerras, novos alvos: securitizações e militarizações 
A ampliação das securitizações e das militarizações decorrente  

das transformações da Segurança Internacional, da guerra e  
da emergência do crime internacional. 

 

13 28 de setembro-03 de 
outubro 

Encontro para discussão sobre os trabalhos escritos de síntese  
das discussões do curso. 

 

14 05-10 de outubro Entrega dos trabalhos via e-mail 
 

15 12-17 de outubro Aula com comentários do material produzido pelos estudantes 
 

 
 

Metodologia de ensino utilizada: Encontros semanais via Google Meet (30hs); encaminhamento de 
atividades e recepção de dúvidas via e-mail (10hs); leitura e redação de atividades domiciliares; 
webnários com convidados para tratar de questões de segurança em meio a pandemia (10hs). 
 

Critérios para cômputo de frequência: entrega da síntese escrita sobre as questões tratadas no final 
curso. 
 

Critérios avaliativos (conceito cumprido e não cumprido): entrega da síntese escrita sobre as questões 
tratadas no curso e a participação nas atividades síncronas. 
 

Bibliografia básica e complementar: 

Nota: A bibliografia e o material audiovisual complementar (vídeos, podcasts e documentários) 
será desmobilizada via e-mail e ficará disponível em drive do curso. 
 
Barry Buzan e Lene Hansen. ―Definindo os Estudos de Segurança Internacional‖ e ―As questões-chave 
nos Estudos de Segurança Internacional‖ in A evolução dos Estudos de Segurança Internacional. 
Tradução de Flávio Lira. São Paulo: Ed. Unesp, 2012, pp. 33-75. 
 
Antonio Jorge Ramalho da Rocha. ―Ontologia, Metodologia e Prioridades nos Estudos de Defesa‖ in 
Revista Brasileira de Estudos de Defesa. jul./dez. 2015, v. 2, pp. 87-106. 
 
Eurico de Lima Figueiredo. ―Estudos Estratégicos como Área de Conhecimento Científico‖ in Revista 
Brasileira de Estudos de Defesa. jul./dez. 2015, v. 2, pp. 107-128. 
 
Francis Fukuyama. ―Estados Fracos e legitimidade internacional‖ in Construção de Estados. Governo 
e organização no século XXI. Tradução de Nivaldo Montingelli Jr. Rio de Janeiro: Rocco, 2005, pp. 
123-153. 
 
Amartya Sen. ―Democracy as a Universal Value‖ in Journal of Democracy. Washington D.C., 1999, n. 
10, v. 3, pp. 3-17. Disponível em: 
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Democracy_as_a_Universal_Value.pdf. 

https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Democracy_as_a_Universal_Value.pdf
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Florian Hoffman. ―Mudança de paradigma? Sobre direitos humanos e segurança humana no mundo 
pós-11 de setembro‖ in Mônica Herz e Arthur Bernardes do Amaral (Orgs.). Terrorismo e Relações 
Internacionais: perspectivas e desafios para o século XXI. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2010, pp. 
247-275. 
 
UNPD. Human Development Report. Oxford/New York: Oxford University Press, 1994 (especialmente 
―Chapter 2: New dimensions of human securuty‖) pp. 22-46. 
 
Barry Buzan e Lene Hansen. ―Ampliando e aprofundando a segurança‖ in A evolução dos Estudos de 
Segurança Internacional. Tradução de Flávio Lira. São Paulo: Ed. Unesp, 2012, pp. 287-339. 
 
Edson Passetti; Acácio Augusto; Et Al. ―Segurança planetária‖ In Ecopolítica. São Paulo: Hedra, 2019, 
pp. 187-217.  
 
Achille Mbembe. ―Necropolítica‖ in Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto. 
Tradução para o espanhol de Elisabeth Falomir Archambault. Madrid: Melusina, 2011, pp. 17-75. 
 
Sven Optiz ―O governo não ilimitado — o dispositivo de segurança da governamentalidade não-liberal‖ 
in Revista Ecopolítica. São Paulo: PUC-SP, 2011-2012, v. 2, pp. 3-36. Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/index.php/ecopolitica/article/view/9075  
 
Paulo Arantes. ―Notícias de uma guerra cosmopolita‖ In Extinção. São Paulo, 2007, pp. 31-97. 
 
Gilles Deleuze. ―Post-Scriptum: sobre as sociedades de controle‖ in Conversações. Tradução de Peter 
Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 2000, pp. 219-226. 
 
Stephen Graham. ―O novo urbanismo militar‖ in Cidades sitiadas: o novo urbanismo militar. Tradução 
de Alyne Azuma. São Paulo: Boitempo, 2016, pp. 121-155. 
 
Misha Glenny. ―Drogas e cibercrime‖ in McMáfia: crime sem fronteiras. Tradução de Lucia Boldrini. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2008, pp. 257-339. 
 
Security Council. ―‗Adjusted‘ Mandate for United Nations Stabilization Mission in Haiti Proposed as 
Special Representative Presents Latest Report to Security Council‖ in United Nations: Meetings 
Coverage and Press Releases. 24/03/2014. Disponível em: 
https://www.un.org/press/en/2014/sc11335.doc.htm  
 
LASInTec. ―Boletim extraordinário semanal do LASInTec sobre os efeitos securitários da atual 
pandemia‖ in: https://lasintec.milharal.org/boletim/  
 

 

 

https://revistas.pucsp.br/index.php/ecopolitica/article/view/9075
https://www.un.org/press/en/2014/sc11335.doc.htm
https://lasintec.milharal.org/boletim/

