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ATA 05/2020

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
 
 
 
 

Aos vinte dias do mês de julho 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, Hemerson
Pase e Antônio Brito, membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Relações
Internacionais (RI) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Também, registra-se a presença dos
docente Wagner Silveira Feloniuk, Bibiana Poche Florio,  José Carlos da Silva Cardozo e Wellington
Freire Machado na condição de convidados. PAUTA: A) Pesquisa em Relações Internacionais I" para
discentes que retornam de mobilidade acadêmica: Com a palavra, o professor Fernando Comiran
apresentou a situação das alunas do Curso que estão regressando de Mobilidade Acadêmica e não
participaram do Edital de TCC no final do ano de 2019 (relativo ao ano letivo 2020). Na explanação o
Prof. Fernando ponderou que as alunas não participaram do Edital pois regressariam a FURG apenas no
segundo semestre letivo de 2020. No entanto, com a suspensão das atividades o regresso das mesmas se
deu ainda no primeiro semestre letivo. Assim, Comiran destacou que as alunas possuem condições de se
matricular na disciplina “Pesquisa em Relações Internacionais I”, no entanto, não possuem orientador por
não terem participado do Edital passado. O Prof. Wagner Silveira Feloniuk, Supervisor de TCC do Curso
sugeriu a publicação de um edital suplementar para atender esta demanda. Em seguida, o Professor
Hemerson Pase pronunciou que seu estágio pós-doutoral não será mais realizado no período
anteriormente agendando e, com isso, se ofereceu para atender novas demandas de orientação de
trabalhos de conclusão de curso. Em votação a sugestão do Professor Wagner, ficou aprovado por
unanimidade a publicação de Edital Suplementar de TCC diante da necessidade destes ajustes. B)
Apresentação dos resultados da Pesquisa Docente e Discente realizada pela Universidade:
Novamente com a palavra, o Prof. Fernando Comiran apresentou os resultados das pesquisas docentes e
discente, realizada pela gestão da Universidade, à fim de diagnosticar o contexto e possibilidades para a
retomada das atividades acadêmicas. Após apresentar os dados principais declarou que os resultados
foram disponibilizados por mensagem eletrônica para que os docentes pudessem analisar e, a partir disso,
planejar as atividades de cada disciplina. A professora Fabiane Simioni, aproveitando a presença da
Professora Lívia Madeira Triaca solicitou que os resultados destes questionários relativos ao Curso de
Comércio Exterior fossem compartilhados com os professores deste NDE o que foi prontamente atendido
pela Professora Lívia. Em discussão, houve consonância de todos para que cada docente leve em
considerações tais resultados na construção de seus novos planos de ensino. C) Discussão da Resolução
023/2020 da Universidade e início do planejamento do Curso para a retomada das atividades: A
partir da análise dos docentes deste NDE da referida resolução, o Prof. Fernando Comiran destacou que
cabe ao Núcleo Docente Estruturante do Curso de Relações Internacionais decidir pelo perfil da retomada
das atividades acadêmicas do Curso, em especial, na manutenção ou não da oferta das disciplinas do
primeiro semestre letivo do ano de 2020. Foi destacado que os cursos poderão cancelar, flexibilizar o
manter a oferta das disciplinas iniciadas no início do ano letivo e que, além disso, os discentes terão a
oportunidade de, após a decisão da oferta por parte do Curso e da divulgação dos novos planos de ensino,
solicitar o trancamento das disciplinas que desejarem dentro de um novo período de ajustes de matrícula
(a ser definido em novo calendário acadêmico ainda não divulgado). Após manifestações docentes
definiu-se pela manutenção integral da oferta das disciplinas já ofertadas no semestre letivo 2020/1.
Destacou-se, porém, que os(as) professores(as) que desejarem manifestar alguma indisponibilidade da
oferta – pelo fato da excentricidade da retomada das atividades acadêmicas deste semestre letivo –
poderão anunciar tal situação a Coordenação do Curso até a sexta-feira , vinte e quatro de julho do
corrente ano. Ainda relativo a este ponto, o Professor Felipe Kern Moreira destacou a importância de o
curso construir um equilíbrio nas atividades propostas pelos docentes neste novo período.
D) ASSUNTOS GERAIS: O Professor Fernando, ao solicitar a palavra destacou que a suspensão das
atividades acadêmicas e a retomada com novo calendário poderia ser aproveitado para atender alguns
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discentes que haviam deixado para o segundo semestre de 2020 a realização da disciplina “Pesquisa em
Relações Internacionais II”. Foi percebido que no mínimo três estudantes possuem pendência apenas
nesta disciplina que demanda de um atendimento direito entre aluno e orientador. Assim, pensando em
contribuir com estes alunos para que possam defender seus trabalhos finais de graduação ainda no ano de
2020, Comiran sugeriu que, se for do desejo dos alunos com esta demanda e anuência de seus
orientadores, seja feita a oferta de “Pesquisa em Relações Internacionais II” ainda no primeiro semestre
letivo de 2020 – agora, com novas datas. Após discussão, decidiu-se pela aprovação da oferta e que
caberia aos orientadores fazerem contato com os alunos nesta situação. Em seguida, os professores
Antônio Brito e Hemerson Pase sugeriram que a Coordenação de Curso estudasse algum encontro entre
os professores para troca de ideias, experiências e metodologias de ensino remoto á fim de construir uma
harmonia acadêmica durante o período de atividades online. Por fim, o Prof. Fernando Comiran informou
que tão logo a Universidade divulgue o novo calendário acadêmico convocará reunião extraordinária
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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