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Objectivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e
competências a desenvolver
pelos estudantes)

Learning outcomes of the curricular
unit

Conteúdos Programáticos Síntese

Contacto: TP = 42 h | OT = 20 h

Facultar aos estudantes um conhecimento das grandes questões da conjuntura internacional,
permitindo-lhes proceder à análise e discussão dos temas mais relevantes da actualidade numa
perspectiva diacrónica e sincrónica, procurando compreender a origem e evolução dos fenómenos e
fornecendo-lhes, simultaneamente, ferramentas para desenvolver capacidades de resposta a situações
específicas no âmbito dos respectivos desempenhos profissionais futuros.

To provide to the students a knowledge of the global current affairs in order to allow them to analyze
and discuss the main global issues in a diachronic and synchronic approach and providing them the
tools to develop abilities to react to specific situations in their forthcoming professional performance.

Disciplina que visa familiarizar os estudantes com as grandes questões contemporâneas das relações
internacionais, do fim da Guerra Fria aos nossos dias, numa perspectiva global e numa perspectiva
regional.

Resumed Syllabus

Conteúdos Programáticos

Global issues (War on terrorism, environment, nationalisms, humanitary intervention) and regional
Issues

I. Questões globais: a nova ordem mundial pós-Guerra Fria; o 11 de Setembro e a War On Terror;
novas ameaças à segurança internacionaI; questões ambientais; a ingerência humanitária; construção
de Estados; a disputa de recursos energéticos; a emergência dos nacionalismos e dos personalismos.
II. Questões regionais: a crise da União Europeia e o Brexit; a grande Rússia; o 'Grande' Médio Oriente
e o Golfo Pérsico: conflito israelo-palestiniano; China e Índia, Ásia-Pacífico e Indo-Pacífico, a Belt and
Road Initiative; África Subsaariana; os EUA e a América Latina.

Syllabus

I. Global issues: new world order after the end of the Cold War; september 11th and War on Terror; new
threats to international security; environmental issues; humanitarian intervention; State-building; dispute
for natural ressources; the emergence of nationalisms and populists.
II. Regional issues: European Union crisis and Brexit; Great Russia; Great Middle East and Persian
Gulf: Israelo-Palestinian Conflict; China and India's role, Asia-Pacific, Indo-Pacific and Belt and Road
Initiative; Subsaarian Africa; USA and Latin America

Metodologia de Ensino e
Avaliação

Nos termos previstos no regulamento de avaliação do I º Ciclo do ISCSP, os alunos serão avaliados
através do método da avaliação mista que é composta por um trabalho de grupo com apresentação oral
na aula (40% da nota final) e pelo exame final da época normal (60%). Os alunos têm de manifestar por
escrito ao docente a adesão à modalidade de avaliação mista, a qual exige a presença dos alunos em
pelo menos 50% das aulas. A assiduidade dos alunos será controlada em todas aulas.
Alternativamente existe avaliação final: Exame de Época Normal (100%)

Teaching and Assesment
Methodologies

In accordance with the regulation of the 1º cycle of ISCSP, the Students will be assessed by the method
mixed evaluation: group work (paper) with oral presentation (40%) and a written exam (60% - Época
Normal). Students have to express in writing the adhesion to the mixed evaluation, which requires the
presence of the students in at least 50% of the classes. Student attendance will be monitored in all
classes.
Alternatively exists the final evaluation (written exam of the Época Normal - 100%)

Bibliografia principal

Baylis, John; Smith, Steve, Owens, Margareth (2017). The Globalization of World Politics, 7th edition.
Oxford: Oxford University Press.
Booth, K. & Dunne, T. (2002) .Worlds in Collision. London: Palgrave Macmillan.
Mendes, Nuno Canas; Coutinho, Francisco Pereira (2018). Enciclopédia das Relações Internacionais,
2.ª edição. Lisboa: Dom Quixote.
Viotti, Paul R. & Mark Kauppi (2013). International Relations and World Politics. NY: Pearsob Education

Sites do Council on Foreign Relations, CSIS, Rand Corporation, Chatham House, Clingandael Institute,
SWP Berlin e IFRI
Para cada tópico será indicada bibliografia especializada, disponibilizada na plataforma de e-learning
Main Bibliography

Baylis, John; Smith, Steve, Owens, Margareth (2017). The Globalization of World Politics, 7th edition.
Oxford: Oxford University Press.
Booth, K. & Dunne, T. (2002) .Worlds in Collision. London: Palgrave Macmillan.
Mendes, Nuno Canas; Coutinho, Francisco Pereira (2018). Enciclopédia das Relações Internacionais,
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For each topic specialized bibliography will be available on the e-learning platform.
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