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EMENTA
Metas centenárias; desenvolvimento sustentável e urbanização na China; O problema
demográfico e as políticas de natalidade; Poluição; Combate à corrupção; Promoção da cultura do
Estado de Direito; Internet na China; Democracia; Política Externa e o futuro do sistema
internacional com a presença da China no mundo.
OBJETIVOS GERAIS
A disciplina tem como objetivo apresentar uma visão brasileira de alguns dos temas que foram (e
ainda são) marcantes na vida dos chineses da segunda maior economia do mundo. Em cada tópico,
serão apresentadas as principais questões debatidas dentro da China a respeito do tema, e
também trazer um ponto de vista pessoal a partir da experiência vivida na observação direta do
cotidiano. Além disso, os temas do curso foram escolhidos em função de sua relevância também
tendo em conta o contexto brasileiro, isto é, são temas que se relacionam com os desafios
contemporâneos do Brasil. Com este curso, o aluno poderá aprender um pouco mais do modo
como a China tem enfrentado os seus desafios oriundos do seu rápido desenvolvimento. Através
de visões entrecruzadas o curso, longe de pretender descrever de modo definitivo o que é a China
atual, busca abrir ainda mais o horizonte de reflexão sobre a China.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Estudar os principais desafios do governo chinês para o alcance dos seus objetivos
previstos nas duas metas centenárias.
- Debater as políticas públicas e política externa chinesa confrontando os temas com a
realidade brasileira.
- Avaliar a evolução da sociedade chinesa sob o governo do Presidente Xi Jinping.
- Discutir os desdobramentos da política externa chinesa para a ordem internacional e o
impacto sobre o sistema internacional, com especial atenção para a América Latina e o
Brasil.
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Será indicada ao longo do curso.
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