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ATA 01/2020
CÂMARA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS

 
 
 
Aos dezoito dias do mês de junho do corrente ano de dois mil e vinte, às quinze horas, atendendo
orientação do Plano de Contingência da Universidade em função da Pandemia do Covid19, em vídeo
conferência pela Plataforma conferenciaweb.rnp.br estiveram reunidos os professores Fernando Comiran,
Gabriela Kyrillos, Antônio Brito, Wagner Feloniuk, Fabiane Simioni, bem como a representação discente
por meio de Zuri Lima Damasceno. Além destes, como assistência a presença Felipe Kern Moreira.
Havendo quórum foi dado início à reunião com a seguinte pauta: A) ATUALIZAÇÃO DO
REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO; B) ASSUNTOS
GERAIS. No primeiro ponto, a atualização do Regulamento das Atividades Complementares do
Curso de Relações Internacionais o Prof. Fernando Comiran apresentou aos membros desta Câmara a
proposta construída pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso destacando o consenso alcançado por
aquele Núcleo. Enfatizou que as alterações são ajustes específicos, sobretudo, no que tange os prazos de
entrega: que ela deve ser feita pelos alunos que integralizarem as trezentas horas, até noventa dias antes
do término do semestre no qual o discente pretende colar grau e, também, destacou que cabe a Supervisão
de Atividades Complementares analisar o pedido em até quarenta cinco dias antes do término do semestre
em que a entrega foi realizada. Na apresentação da proposta encaminhada pelo NDE destacou-se,
também, que a Tabela de Pontuação das Atividades Complementares foi simplificada, facilitando o fluxo
para alunos, Supervisão e Coordenação. Esta simplificação consiste na retirada de tetos de horas nos
chamados subgrupos. Em discussão os membros desta Câmara aprovaram unanimemente esta alteração
destacando que a mesma passa a valer a partir desta presente Ata e posterior publicização da referida
norma através do sítio eletrônico do Curso de Relações Internacionais. Sobre o segundo ponto, Assuntos
gerais, não houve manifestações dos presentes. Nada mais havendo para ser discutido, declarei encerrada
a reunião às quinze horas e trinta minutos, lavrei e assinei a presente ata.

 
 
 

Prof. Dr. Fernando Comiran
Coordenador do Curso de Relações Internacionais
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