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ATA 04/2020
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do corrente ano de dois mil e vinte, às quatorze 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 de Moraes Kyrillos, Felipe Kern Moreira, Fabiane Simioni, Livia Madeira Triaca e Hemerson
Pase, membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Relações Internacionais (RI) da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Também, registra-se a presença do docente Wagner
Silveira Feloniuk, na condição de convidado. PAUTA: A) Avaliação Docente pelo Discente - Análise do
NDE: Com a palavra, o professor Fernando Comiran apresentou a demanda recebida através da Direção
da Faculdade de Direito, no sentido de que cabe ao Núcleo Docente Estruturante do Curso de Relações
Internacionais analisar os resultados da Avaliação Docente pelo Discente do ano de 2019 e, sem seguida,
elabora breve arrazoado destas observações e encaminhar a Direção da FaDir. Segundo o Prof. Fernando
Comiran caberá a direção da Faculdade de Direito construir um relatório, com base nas análises dos
NDE’s, da Unidade e apresentar a Comissão Permanente de Avaliação (CPA), responsável pela ADD. Em
seguida, Comiran destacou que junto a convocação desta reunião encaminhou tabela com as notas da
ADD e comparativo com anos anteriores para observação prévia dos membros deste NDE. O professor
Felipe Kern Moreira, com a palavra, explicou a política da CPA e, em seguida, argumentou sobre a
decisão da Faculdade de Direito construir o relatório com base nas considerações gerais feitas pelos
NDE’s dos cursos da Unidade. Em seguida, Comiran novamente com a palavra apresentou algumas
considerações preliminares de suas observações sobre as avaliações dissertativas dos alunos na ADD: que
na maioria dos casos de críticas aos docentes ou disciplinas, em geral, aconteciam de forma cruzada entre
cursos: as disciplinas e docentes da FaDir com maior críticas eram advindas de alunos do Comércio
Exterior e, por sua vez, a maior parte das críticas feitas por alunos do Curso de Relações Internacionais
eram para disciplinas e docentes do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
(ICEAC). A partir dessas observações novas considerações foram feitas pelos docentes presentes. A
Professora Fabiane Simioni destacou a necessidade de ampliar as políticas acadêmicas de aproximação
entre os dois cursos, sejam as atividades docentes ou discentes, de ensino, pesquisa ou extensão. A
Professora Gabriela de Moraes Kyrillos destacou que a esmagadora maioria das críticas estavam mais
direcionadas ao ementário das disciplinas e, não, necessariamente a condução das mesmas por parte dos
professores. Assim, destacou a docente da necessidade deste NDE amadurecer uma nova reforma
curricular, mais ampla em relação àquela realizada anteriormente. Seguiu a professora destacando a falta
de profissionais no corpo docente deste curso com formação específica de graduação em Relações
Internacionais, sobretudo, frente a perda de vaga docente através de redistribuição judicial. O professor
Felipe Kern Moreira lembrou que, muitas vezes, a aproximação de atividades entre os dois cursos é
dificultada pela natureza da oferta: enquanto o Curso de Relações Internacionais possui sua oferta em
horário integral o curso de Comércio Exterior é de oferta noturna. Retomando a palavra, o Professor
Fernando Comiran destacou que o Curso de Relações Internacionais realizou uma pequena reforma
curricular que já tende a diminuir esta percepção discente percebida na ADD e, frisou também, que o
Curso de Comércio Exterior reformou seu currículo recentemente e que, com isso, poderemos ter uma
menor resistência dos alunos do curso de Relações Internacionais com a natureza das disciplinas ofertadas
pelo ICEAC. Em seguida, o Professor Hemerson Pase ponderou ao apontar os limites metodológicos da
pesquisa que, ao não ser censitária e nem amostral, tem seu alcance prejudicado. A Professora Lívia
Madeira Triaca, coordenadora do Curso de Comércio Exterior destacou que aquele curso já realizou
reforma curricular e acredita que os ajustes nela aplicados reverterá e aprimoramento nos resultados das
próximas ADD’s. Por fim, o professor Fernando Comiran destacou que produzirá o texto solicitado pela
Direção da Faculdade de Direito embasado nestas discussões e salientando que o curso possui no último
triênio uma melhora gradual de seus números na Avaliação Docente pelo Discente, inclusive,
apresentando crescimento maior que os números da faculdade de Direito e gerais da Universidade.
B) ASSUNTOS GERAIS: A professora Gabriela de Moraes Kyrillos aproveitou o espaço para sugerir a
este Núcleo o início de trabalhos visando uma reforma curricular do Curso. O Prof. Comiran destacou que
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para isso seria necessário formar uma Comissão especial para tal fim. Foi unanime a decisão deste NDE
pela sugestão da professora Gabriela e definiu-se os nomes dos professores(as) Fernando Comiran,
Hemerson Pase e Gabriela de Moares Kyrillos como membros da Comissão de Reforma Curricular do
Curso de Relações Internacionais. Caberá a esta Comissão intermediar a discussão com todos os docentes
do curso, inclusive de outras Unidades Acadêmicas, elaborar uma proposta para análise do NDE e da
Câmara de Graduação, além de dar todos os encaminhamentos administrativos junto à PROGRAD. Ao
presidente deste NDE caberá informar a Direção da Faculdade de Direito sobre a criação desta comissão
para emissão de Portaria. Por fim, o Prof. Fernando Comiran, na condição de presidente deste Núcleo,
informou que tão logo a Universidade emita Deliberação sobre o retorno das atividades acadêmicas
convocará nova reunião deste NDE. Nada mais havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião
às quinze horas, lavrei e assinei a presente ata.

 
 
 

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