Disciplinas do Projeto BRaVE – 2019.1
O projeto BRaVE – Brazilian Virtual Exchange - UFPE, uma parceria da Pró-Reitoria para Assuntos
Acadêmicos (PROACAD) e da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), estará incorporado em 12 disciplinas em 2019.1. O Programa BRaVE visa
trabalhar mais uma vertente da internacionalização, proporcionando aos discentes da UFPE a
oportunidade de participar de grupos de trabalho com discentes parceiros de outros países à luz
do emprego de metodologias ativas de ensino-aprendizagem.
Segue abaixo a relação de disciplinas que integram o programa no semestre de 2019.1.
Ciência e Tecnologia dos Polímeros
Prof. Dra. Rosa Souto Maior
A disciplina abrange, em nível introdutório, os seguintes tópicos: estrutura e propriedades de polímeros;
reações e processos de polimerização; processamento de polímeros e aplicações de polímeros. Terá
parceria com a disciplina intitulada Introduction to Digital Photography com o Prof. Dr. Joe Ziolkowski
da GCC-State University of New York. Juntos desenvolveremos um projeto que resultará num livreto de
fotos e texto cujo tema será "polímeros no meio ambiente". Para cursá-la você deve ter conhecimentos
de química geral e um nível de proficiência intermediário em inglês. As aulas ocorrerão nas quartas e
sextas de 10-12h. A disciplina foi aberta para os seguintes cursos da UFPE: ciências biológicas
(bacharelado), engenharia biomédica, engenharia de materiais, engenharia química, farmácia, física
(bacharelado), oceanografia, química (bacharelado), química (licenciatura) e química industrial. Se seu
curso não está na lista e você quer fazer a disciplina, você deve comparecer à primeira aula no dia 20/2
(para informação sobre o local, 21268441), para viabilizarmos a sua matrícula
Mais informações: Professora Rosa Souto Maior (rmsm@ufpe.br)
Tópicos complementares em Fisiologia e Antropologia da Nutrição
Prof. Dra. Carol Leandro - CAV
Oferecida pelo Núcleo de Nutrição do CAV-UFPE. Esta disciplina terá participação das Professoras Carol
Leandro (Núcleo de Nutrição do CAV) e Lynda Carroll (Departamento de Antropologia da SUNY Broome
University - New York). Objetivos: Estudar os aspectos antropológicos da alimentaçāo e nutricão em
diferentes culturas. Estudar o mecanismo fisiológico subjacente ao hábito alimentar. Estudar aspectos
transculturais da origem da obesidade e doenças cardiometabolicas relacionadas aos hábitos
alimentares. Horários: todas as segundas-feira das 14:00 as 16:00hs. A disciplina Tópicos
complementares em Fisiologia e Antropologia da Nutrição será compartilhada entre os estudantes de
Nutrição do CAV e os estudante da SUNY Broome University – New York.
Mais informações: Apresentação da disciplina
Professora Carol Leandro (carolleandro22@gmail.com).
Sustentabilidade em Odontologia
Prof. Dr. Fábio de Souza
Curso de graduação em Odontologia da UFPE, Campus Recife. A proposta é a aprendizagem de uma
Odontologia mais sustentável. Esta disciplina terá um sistema de aprendizagem colaborativa, e a
comunicação com os estudantes dos outros países será feita na língua inglesa. As instituições parceiras
da UFPE são a Durban University of Technology (DUT), da África do Sul, e a Suny – The State University
of New York, dos Estados Unidos.
Mais informações: Professor Fábio de Souza (fabiobdsouza@gmail.com).
Decisões para o Comportamento Sustentável - Decisions for Sustainable Behavior
Prof. Dra. Cristiane Costa – CAA
Ofertada no Campus do Agreste a disciplina internacional Decisões para o Comportamento Sustentável
(Decisions for Sustainable Behavior) em parceria com a Universidade do Texas Rio Grande Valley. A

disciplina é ofertada pelo Núcleo de Gestão do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e é aberta para
todos os cursos da UFPE, porém as vagas são limitadas (serão disponibilizadas 15 vagas no total). Os
temas tratados envolverão assuntos relacionados a sustentabilidade, como mudanças climáticas,
reciclagem, e ao comportamento dos consumidores. Os alunos da UFPE irão interagir com os alunos da
Universidade do Texas, trocando informações, experiências e conhecimento, e desenvolverão em
conjunto um projeto sustentável que possa ser aplicado em uma comunidade da região. O inglês não
será obrigatório, mas os alunos, de qualquer nível, deverão fazer o teste na plataforma do my English on
line (teste gratuito) e apresentar no primeiro dia de aula. As aulas serão ministradas tanto em português
quanto em inglês e será um momento importante para o desenvolvimento do aluno em outra língua e
uma oportunidade única para conhecer e interagir com estudantes internacionais.
Mais informações: Professora Cristiane Costa (csrcosta@yahoo.com.br).
Project Development
Prof. Dr. Anderson Gomes de Souza
Oferecida pelo departamento de Hotelaria e Turismo – DHT atendendo aos Departamentos de Hotelaria
e Turismo, Serviço Social, Ciências Administrativas, Ciências Contábeis e Atuariais, Ciências Econômicas.
A parceira é com a Breda University of Applied Sciences, tendo como professor parceiro Marcel
Bastiaansen.
Mais informações: Professor Anderson Gomes de Souza (son_ander@hotmail.com).
Saúde Digital
Prof. Dra. Rosalie Beliam
Ofertada pelo departamento de Medicina Clínica e atende ao curso de medicina. Tem como parceira da
Prof. Dra. Laura Geer da SUNY Downstate Medical Center.
Mais informações: Professora Rosalie Beliam (rosalie.belian@gmail.com).
Novos Negócios
Prof. Dra. Carla Pasa Gomez
Ofertada pelo Departamento de Ciências Administrativas para os cursos de Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Atuárias, Turismo, Hotelaria, Secretariado e Economia. A parceria se dará com a
Prof. Dra. Nicole Simon da Nassau University de New York – USA.
Mais informações: Professora Carla Pasa Gómez (carlapasagomez@gmail.com).
Técnicas de Gestão e Seleção de Alternativas - TGSA
Prof. Dr. Fabio Campos
Ofertada pelo departamento de Design, atendendo aos departamentos de Design, Ciência da
Computação, Administração, Arquitetura, entre outros. A parceria se dará com o Prof. Dr. Adam M.
Daily do Departamento de Design Gráfico da SUNY Cobleskill.
Mais informações: Professor Fabio Campos (fc2005@gmail.com).
Sustentabilidade Ambiental Aplicada
Prof. Dr. Gilson Lima - CAA
Ofertada pelo Núcleo de Tecnologia do Centro Acadêmico do Agreste aos cursos de Engenharia Civil e
Engenharia de Produção. A parceria se dará com a Prof. Dra. Katherine Brown da Rockland Community
College.
Mais informações: Professor Gilson Lima (glimasilva21@yahoo.com.br).
Elaboração de Projetos de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
Prof. Dra. Nathália Korossy
Ofertada pelo Departamento de Hotelaria e Turismo (DHT), atendendo aos Departamentos de Hotelaria
e Turismo, mas outros cursos da área de humanas, ciências sociais aplicadas e até de ciências
ambientais podem se interessar por esta disciplina, uma vez que o conteúdo é interdisciplinar. A
parceria se derá com a colaboração da Prof. Dra. Jasna Bogdanovska do Monroe Community College,

Suny University.
Mais informações: Professora Nathália Korossy (nathaliakorossy@gmail.com).
Francês - língua estrangeira 2
Prof. Dra. Fernanda Puça França, Colégio de Aplicação da UFPE
Piloto com o Colégio de Aplicação da UFPE sob coordenação da Prof. Dra. Fernanda Puça França na
disciplina de Francês como língua estrangeira. A parceria será com a Prof. Dra. Shamika Mitchell do
Departamento de Inglês do Rockland Community College - State University of New York.
Mais informações: Professora Fernanda Puça França (fernandafranca.gps@gmail.com).
Metodologia do Ensino de Língua Inglesa I
Prof. Dra. Eva Cunha
Em sua segunda edição de parceria, é oferecida pelo DLet e beneficia alunos de Letras - inglês. É em
parceria com a Prof. Dra. Virginia Yonkers, SUNY Albany, em sua disciplina intitulada - Speech
Presentation and Composition.
Mais informações: Professora Eva Cunha (evamalak@yahoo.com).
Governance for Sustainability: Food Security Governance
Prof. Dra. Lilian Wanderley
A disciplina ocorreu em sua primeira edição em 2018.4 com sucesso, tendo como parceiro o Prof. Dr. Dr.
Patrick Sewell da Tompkins Cortland Community College, Suny University. Dez alunos dos cursos de
administração, engenharia química e Secretariado foram atendidos na primeira edição, contando com
mais três alunos observadores.
Mais informações: Professora Lilian Wanderley (lilian.wanderley@ufpe.br).

