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REGULAMENTO DAS DISCIPLINAS ELETIVAS 

 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

 
O curso de Relações Internacionais oferece disciplinas eletivas a partir do 5º 

semestre da graduação como parte integrante obrigatória da estrutura curricular. 

Ao todo, cada aluno deverá cursar 144 horas/aula de disciplinas desta natureza, de 

modo que a partir da presente data, é obrigatório que o estudante frequente 01 (uma) 

disciplina eletiva de 36 h/a em cada semestre, não sendo permitido inscrever-se em 

matérias oferecidas para os semestres anteriores ou posteriores.  

O estudante que não fizer a escolha pela disciplina eletiva dentro do prazo 
estabelecido pelos cursos, terá sua matrícula automaticamente transferida para a 
disciplina com maior número de inscritos. 

Uma vez matriculado na disciplina eletiva, o aluno passará a obedecer às mesmas 

regras das disciplinas obrigatórias quanto à frequência e nota. 

É importante sublinhar que não serão aceitos cancelamentos, transferências e 
trancamentos de matrícula destas disciplinas. Em caso de desistência, o aluno 

estará sujeito à reprovação por nota ou faltas. 

Em caso de reprovação, o estudante deverá cursar novamente a disciplina, 
pagando-a como dependência. 

Ressalta-se que o oferecimento da disciplina está condicionado à inscrição de pelo 

menos 8 (oito) estudantes. Caso este número mínimo não seja atingido até a data limite 

pré-estabelecida para as inscrições, os alunos serão automaticamente matriculados na 

disciplina que será efetivamente oferecida. 
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Por fim, é necessário apontar que a quantidade máxima de participantes em cada 

disciplina é de 45 (quarenta e cinco) alunos, de modo que, caso tal quantidade seja 

atingida, os cursos poderão matricular o estudante em outra disciplina eletiva com vagas 

disponíveis. 

 

 
DISCIPLINAS ELETIVAS DO 5º SEMESTRE  

 
 

Cultura e Identidade do Brasil – 3EL501 
 

 
Empreendedorismo e Plano de Negócios – 3EL502 
 
 
Laboratório de Tecnologia da Informação – 3EL503 

 
 
 

DISCIPLINAS ELETIVAS DO 6º SEMESTRE 
 
 
Comércio Exterior – 3EL608 
 
 
Cyber Politics – 3EL609 
 
 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – 3EL610 
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DISCIPLINAS ELETIVAS DO 7º SEMESTRE 
 

 
Direito Tributário – 3EL708 

Teoria dos Jogos – 3EL709 

Marketing Internacional – 3EL710 

 

 
DISCIPLINAS ELETIVAS DO 8º SEMESTRE 

 
 

Governança Corporativa - 3EL801 
 
Administração Pública (eletiva) – 3EL806 
 
Contabilidade Internacional (eletiva) – 3EL807 


