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NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
  
 
Aos dezoito dias do mês de março do corrente ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, 1 

em vídeo conferência pela Plataforma Houngout, atendendo orientação do Plano de Contingência da 2 

Universidade Federal do Rio Grande referente a Pandemia do COVID19, estiveram reunidos os 3 

professores Fernando Comiran, Antonio Brito, Gabriela de Moraes Kyrillos, Felipe Kern Moreira, 4 

Hemerson Luiz Pase, Fabiane Simioni e Ricardo Aguirre Leal, membros do Núcleo Docente 5 

Estruturante (NDE) do Curso de Relações Internacionais (RI). Ainda, contou-se com a presença do 6 

Prof. Wagner Silveira Feloniuk, na condição de convida. PAUTA: A) ANÁLISE E DISCUSSÃO DO 7 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA VISITA IN LOCO DOS AVALIADORES INEP/MEC. O 8 

Prof. Fernando Comiran lembrou que o Relatório havia sido enviado em anexo a convocação da 9 

reunião. Informou que a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento e a Pró-Reitoria de Graduação 10 

solicitaram um debate prévio pelo NDE sobre os apontamentos do Relatório de Avaliação e que 11 

aguardavam uma reunião entre elas e o NDE. Informou o Prof. Fernando, também, que as pró reitorias 12 

gostariam que o NDe decidisse em favor ou não em entrar com recurso para reaver algum item da 13 

avaliação. Com a palavra, o Prof. Ricardo explanou sua interpretação sobre os critérios dos avaliadores 14 

para ajudar na compreensão das notas. O Prof. Fernando questionou pontualmente algumas notas, no 15 

entanto, destacou a insuficiência na justificativa descrita pelos avaliadores em algumas das notas 16 

recebidas pelo curso na Avaliação. Com o prosseguimento da discussão o conjunto dos membros do 17 

NDE manifestaram divergência com alguns conceitos específicos do relatório, no entanto, não 18 

construíram consenso sobre a decisão de recorrer ou não ao relatório da avaliação. Assim, encaminhou-19 

se que essa decisão seria feita após a reunião com a PROPLAD e PROGRAD. B) SOLICITAÇÃO 20 

DE MATRÍCULA EM "PESQUISA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS I" DE 21 

DISCENTE EM MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL.  O professor Fernando 22 

deu ciência aos membros do NDE do pedido requerido pela discente Stephani Rodrigues Castilhos de 23 

manutenção de sua matrícula na disciplina “Pesquisa em Relações Internacionais I”. O pedido se deu, 24 

segundo o Prof. Fernando, pelo fato da aluna se encontrar em Mobilidade Acadêmica Internacional. Os 25 

membros desse Núcleo definiram que, por se tratar de uma aluna em mobilidade e o pedido ser 26 

referente à disciplina “Pesquisa em Relações Internacionais”, que possui especificidades, no caso, ser 27 

construída muito em função de orientações individuais e não aluas coletivas, deliberou-se pelo 28 

deferimento do pedido mediante o aceite do Orientador(a) da referida aluna. C) ASSUNTOS 29 

GERAIS: O Prof. Ricardo Aguirre Leal informou que o Curso de Comércio Exterior, do qual ele faz 30 

parte e é o atual Coordenador, passar por uma mudança em sua Coordenação. Informou que a Profa. 31 



Lívia Madeira Triaca assumirá as funções de Coordenador do referido curso e, assim, solicita que este 32 

Núcleo Docente Estruturante substitua o seu nome pelo da Profa. Lívia. O NDE aprovou por 33 

unanimidade essa substituição. Nada mais havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às 34 

dezessete horas e trinta minutos, lavrei e assinei a presente ata.  35 
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