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Considerando o processo de internacionalização da Universidade de Passo Fundo (UPF), 
bem como a crise devido à pandemia instaurada desde março de 2020, em nosso país, para o 
segundo semestre deste ano, nossa Instituição oferecerá disciplinas que poderão ser cursadas por 
estudantes internacionais, no modelo de intercâmbio virtual, ou seja, no modelo remoto. Essas 
disciplinas acontecerão de  agosto a dezembro de 2020, conforme as especificações abaixo.  

Para este semestre são oferecidas disciplinas nos cursos de graduação em Filosofia, 
Direito e Psicologia;  em Programa de Pós-Graduação - Letras (Língua e Literatura) e História 
(História, Região e Fronteiras). Para cursar disciplinas de Pós-Graduação, o candidato deve estar 
cursando algum curso de mestrado ou doutorado em sua instituição. 

O intercâmbio virtual é oferecido às Instituições de Ensino Superior que mantêm 
convênios com a UPF, sem custos aos estudantes interessados. 
 
1) Informações gerais: 

 
● As aulas serão na modalidade remota/online, com atividades síncronas (ao vivo), pelo Google 

Meet e assíncronas, com tarefas a distância. 
● Também poderá ser utilizada a plataforma Moodle para disponibilizar materiais digitalizados 

e para cumprimento de tarefas. 
● Início das aulas: 17 de agosto.  
● Horário das aulas: das, 08:00h às 11h35min OU das 14h às 17h20min OU das 19h30min às 

22h30min (BRT) 
● Prazo para recebimento das candidaturas: até dia 10 de agosto. 

 
DISCIPLINAS OFERECIDAS 
 

1) Curso: FILOSOFIA  
 
a) Nome da disciplina: FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS  

 
Dia das aulas: quartas-feiras, 19h30min às 22h30min (BRT), a partir de 19 de agosto. 
 
Total de créditos: 04 créditos teóricos – 60 horas 
 
Idioma em que ocorrerão as aulas: Português 
 
Professor titular: Dr. Altair Alberto Favero 
 
Vagas: 03 
 
Ementa: Problemas e conceitos fundamentais da Filosofia das Ciências. Uma leitura filosófica da 
revolução científica moderna. A hegemonia da concepção empirista de ciência e o problema da 
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indução. A cientificidade e o problema da demarcação. Autores e conceitos referenciais da 
Epistemologia contemporânea: Bachelard, Popper e Thomas Kuhn. O debate entre cultura científica 
e cultura humanística. 
 
 
b) Disciplina: ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARTE 
 
Dia das aulas: quartas-feiras, 19h30min às 22h30min (BRT), a partir de 19 de agosto. 
 
Total de créditos: 04 créditos teóricos – 60 horas 
 
Idioma em que ocorrerão as aulas: Português 
 
Professor titular: Dr. Gerson Luis Trombetta 
 
Vagas: 03 
 
Ementa: As relações entre arte, música, estética e filosofia. Mímesis e produção artística na filosofia 
antiga. Arte e autorreflexividade. Massificação da cultura e os rumos da arte moderna. 
 
Homepage do curso https://www.upf.br/IFCH/curso/filosofia-bacharelado 
 

2) Curso:  DIREITO 
 
a) Nome da disciplina: DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS  
 
Dia das aulas: esta disciplina é no formato a distância, pela plataforma Moodle; encontros ao vivo 
remotos serão combinados com a turma. Período de 30/09/20 a 25/11/20 
 
Total de créditos: 02 créditos teóricos – 30 horas 
 
Idioma em que ocorrerão as aulas: Português 
 
Professor titular: Dra. Patricia Grazziotin Noschang 
 
Vagas: 05 
 
Ementa: Direito Internacional Humanitário. Convenções de Genebra. Organismos Internacionais e 
sua atuação. Migrantes, deslocados e refugiados: o Estatuto dos Refugiados de 1951 e o Protocolo 
de 1967. Declaração de Cartagena e o Plano de México. Estatuto do Refugiado no Brasil. 
Procedimento no Brasil. 
 
Homepage do curso: https://www.upf.br/FD/curso/direito 
 

 

3)  Curso: PSICOLOGIA  

a) Nome da disciplina: PSICOLOGIA DA MORTE 

Dia das aulas: terças-feiras, das 19h20min às 22h30min, a partir de 17 de agosto 
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Total de créditos: 2 – 30 horas 

Idioma em que ocorrerão as aulas: Português 

Professor titular: Dra. Ciomara Ribeiro Silva Beninca 

Vagas: 01 

Ementa: A morte e o morrer. Representação da Morte de uma perspectiva cultural e 

desenvolvimental. Fenômeno da terminalidade relacionado ao envelhecimento humano e a doença 

crônica. Papel do profissional da saude diante do tema. Possíveis abordagens e intervenções 

profiláticas e terapêuticas.  

  

b) Nome da disciplina: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO III 

Dia das aulas: segundas-feiras, das 14h às 17h35min, a partir de 17 de agosto 

Total de créditos: 4 – 60 horas 

Idioma em que ocorrerão as aulas: Português 

Professor titular: Dra. Silvana Alba Scortegagna 

Vagas: 01 

Ementa: O adulto jovem e o adulto médio. O trabalho, o casamento, a meia-idade. Envelhecimento 

humano: aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Psicologia do cuidado. Intervenções psicossociais 

necessárias ao envelhecimento e à velhice bem-sucedidos.  

  

 d) Nome da disciplina: PSICOLOGIA ESCOLAR I 

Dia das aulas: terças-feiras, das 14h às 17h35min, a partir de 17 de agosto 

Total de créditos: 4 – 60 horas 

Idioma em que ocorrerão as aulas: Português 

Professor titular: Dra. Rosani Sgari 

Vagas: 01 

Ementa: Introdução à Psicologia Escolar. Consultoria escolar. Início da vida escolar. Violência, 

agressividade e indisciplina. Bullying. 

Homepage do curso: https://www.upf.br/IFCH/curso/psicologia 
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4) Curso:  Programa de Pós-Graduação em Letras (mestrado e 
doutorado)  - para estudantes com graduação concluída  
 
a) Nome da disciplina: LITERATURA E IDENTIDADES CULTURAIS 

 
Dia das aulas: quintas-feiras, das 14h às 17h20min, a partir de 20 de agosto. 
 
Total de créditos: 04 – 60 horas 
 
Idioma em que ocorrerão as aulas: Português 
 
Professor titular: Dr. Gerson Luis Trombetta 
 
Vagas: 02 
 
Ementa: Estudo da abordagem dos processos de construção da identidade cultural por parte de 
obras de diferentes gêneros em distintos períodos da história literária, partindo do Romantismo e 
chegando à literatura contemporânea, surgida no pós-colonialismo. 
 
 
 
b) Nome da disciplina: O TEXTO E SUA ORGANIZAÇÃO 

 
Dia das aulas: quintas-feiras, das 14h às 17h20min, a partir de 20 de agosto. 
 
Total de créditos: 04 – 60 horas 
 
Idioma em que ocorrerão as aulas: Português 
 
Professor titular: Dra. Claudia Stumpf Toldo Oudeste 
 
Vagas: 02 
 
Ementa:  
Estudo da organização das estruturas do texto, fundamentalmente na perspectiva teórico-
metodológica da Linguística Textual, destacando os fundamentos da disciplina, a conceituação de 
texto e textualidade, as noções básicas da Linguística Textual bem como seus atuais desdobramentos 
e as implicações pedagógicas relativas aos objetivos e estratégias do ensino da leitura e da produção 
de textos. 
 
 
c) Nome da disciplina: PRÁTICAS SOCIAIS DE LINGUAGEM E GÊNEROS DISCURSIVOS 

 
Dia das aulas: sextas-feiras, das 14h às 17h20min, a partir de 21 de agosto. 
 
Total de créditos: 04 – 60 horas 
 
Idioma em que ocorrerão as aulas: Português 
 
Professor titular: Dra. Patrícia da Silva Valério 



 
Vagas: 02 
 
Ementa:  
Estudo das ideias linguísticas apreendidas na obra de Mikhail Bakhtin e seu Círculo, mais 
especificamente nos trabalhos voltados para as noções de gêneros discursivos, texto e ato ético, 
visando a subsidiar teórica e metodologicamente pesquisas que têm como foco a análise de práticas 
discursivas de diferentes esferas de atividade humana. 
 
Homepage do Programa https://www.upf.br/ppgl/ 
 

5) Curso:  Programa de Pós-Graduação em História (mestrado e 
doutorado) - para estudantes com graduação concluída 
 
a) Nome da disciplina: MUNDO RURAL: FRONTEIRAS SOCIOAMBIENTAIS 

 
Dia das aulas: sextas-feiras, das 19h20 às 22h35min (BRT), a partir de 21 de agosto. 
 
Total de créditos: 04 – 60 horas 
 
Idioma em que ocorrerão as aulas: Português 
 
Professor titular: Dr. Marcos Gerhardt 
 
Vagas: 02 
 
Ementa  
Estuda as transformações socioambientais produzidas pela ação humana e por agentes históricos 
não humanos como bactérias e vírus, em interação com o meio ambiente, no sul do Brasil. Aborda a 
formação histórica de regiões e de fronteiras socioambientais, concebendo-as como móveis, 
dinâmicas e conflituosas. Discute a produção historiográfica sobre o tema, especialmente no campo 
da História Ambiental, indica possíveis fontes de pesquisa. Trata das concepções, crenças, maginários 
e discursos elaborados por diferentes grupos étnicos sobre os ambientes que habitaram. Dialoga com 
a Biologia, a Botânica, a Antropologia, a Arqueologia, a Ecologia, a Agronomia e outras ciências, 
visando a construção de um conhecimento interdisciplinar. 
 

 
 b) Nome da disciplina: HISTÓRIA E PATRIMÔNIO   

 
Dia das aulas: sextas-feiras, das 8h às 11h35min (BRT), a partir de 21 de agosto. 
 
Total de créditos: 04 – 60 horas 
 
Idioma em que ocorrerão as aulas: Português 
 
Professor titular: Dra. Gizele Zanotto 
 
Vagas: 02 
 
Ementa 
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Estuda como história, patrimônio e identidade constituem a tríade basilar das relações de poder de 

grupos sociais pela definição de suas identidades na construção do lugar onde vivem. Evidencia  como 

as relações entre identidade e patrimônio são focos de tensão e disputas pelo poder e memória. 

Analisa as conceituações acerca do patrimônio e suas subdivisões em patrimônio material, imaterial, 

histórico, cultural, artístico e ambiental. Estuda as concepções patrimoniais no Brasil a partir de suas 

transformações legais. Avalia os procedimentos de tombamento, registro, inventário de bens 

patrimoniais. Analisa as políticas de patrimonialização e sua execução local, regional e nacional 

articulados às políticas culturais e também às dinâmicas sócio-históricas. 

 
Homepage do Programa www.upf.br/ppgh 
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