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     Dia de Oferecimento: QUINTA-FEIRA 
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Ementa  
 
A governança na área de segurança, procedimentos e instituições, tem ganhando espaço nas 
discussões da área de Relações Internacionais, pois permite compreender de que maneira o 
tema complexo se organiza nas sociedades contemporâneas diante do processo de 
globalização. Diversos atores públicos e privados, locais e globais, legais e ilegais, gerem de 
maneira conectada o amplo setor de segurança.  
 
Objetivos  
 
Introdução à governança de segurança. O nexo segurança pública-segurança internacional. 
Atores públicos e privados de segurança. Polícia e forças armadas. Sistemas de justiça e 
prisional: encarceramento em massa. Vigilância pública e privada. Empresas de segurança 
privada. “Atores ilícitos de segurança”: milícias e grupos de crime organizado. O nexo 
segurança-desenvolvimento. Redes transnacionais de atores de segurança e a difusão. 
Militarização e desmilitarização. Reforma no setor de segurança. Ocupação e intervenção 
internacional. Segurança de grandes eventos. Crise, emergência e desastres naturais. 
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