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Realizou-se no trigésimo dia de outubro de dois mil e vinte (30/10/2020) à             
uma hora e dez minutos a primeira Assembleia Geral do Diretório Acadêmico de             

Relações Internacionais. Contou com a presença da Coordenadora Geral Emilly          

Mello; Secretária Geral Dara Keren; Coordenadora de Finanças Pamela Monteiro;          
Coordenadora de Assuntos Acadêmicos Sara Ribeiro; Coordenadora de Eventos         

Sara Nunes; o Coordenador de Relações Públicas João Heitor Pereira e vinte e             
nove alunos de Relações Internacionais, sendo totalizado trinta e cinco membros           

presentes.  

A assembleia geral apresentou e debateu as seguintes pautas: Semana          
Acadêmica de Relações Internacionais, vaga docente de Relações Internacionais,         

reformulação e apresentação do novo estatuto do Diretório Acadêmico e informes           
gerais da atual gestão. Iniciou-se com a fala da Coordenadora Geral Emilly Mello,             

apresentando a nova gestão, as pautas que seriam discutidas e os meios de             

comunicação formal utilizados para entrar em contato com o diretório. Em seguida,            
Sara Ribeiro, coordenadora de assuntos acadêmicos, explicou como funcionaria a          

SARI e o porquê não seria possível realizá-la em 2020, informou também que a              
mesma irá acontecer no primeiro semestre de 2021. Encerrou a fala com os             

informes sobre o Ciclo de Palestras e temas que foram sugeridos pelos alunos. 

Sequencialmente, a segunda pauta sobre vaga docente de Relações         
Internacionais foi articulada por Sara Nunes Coordenadora de Eventos, que explicou           

e contextualizou todo o processo institucional, administrativo e jurídico de perda da            
vaga e consequentemente falta de professor para graduação do curso. Explicitou a            

importância da vaga para graduação do curso, expondo como esse déficit afeta            

diretamente toda a formação de um internacionalista, explicou também como foi           
feita a distribuição de vagas e professores do curso em 2015. A partir disso, alguns               

alunos manifestaram descontentamento e apresentaram as enormes consequências        
negativas que esse problema gera, tais como cadeiras que precisam ser ministradas            



 

por um(a) professor(a), visto que, o curso atualmente é constituído no limite de             
vagas docentes e qualquer perda de vaga gera um impacto substancial para o             

curso. Nessa perspectiva, os alunos pautaram como urgência um(a) professor(a)          
que, preferencialmente, tenha além de mestrado ou doutorado, graduação em          

Relações Internacionais, dado que existe uma significativa problemática de termos          

visões quase que inteiramente de professores da área de Direito e Economia, e não              
de um graduado/especialista em Relações Internacionais, que experienciou a         

graduação e o processo para se tornar um internacionalista. Com esse déficit fica             
muito mais difícil para os alunos se encontrarem dentro do curso. Assim, reiteraram             

novamente a importância da vaga docente perdida, e ainda mais especificamente           

uma vaga de professor(a) com vivências como a nossa, ou seja, da área de RI,               
sendo essa a pauta mais discutida durante a assembleia.  

Após finalizado esse assunto entramos no tópico “Estatuto”, onde         
conversamos com os alunos do curso sobre algumas mudanças que gostaríamos           

de fazer para a melhoria do estatuto do DARI. Então, sequencialmente, Dara Keren             

nossa secretária geral, apresentou os artigos e incisos alterados e também os novos             
artigos acrescentados por nós do Diretório Acadêmico com o intuito de obter            

aprovação estudantil. Tivemos uma objeção no Art. 9º, letra b, pelo aluno Carlos             
Passos; entretanto, ao abrir para votação desse tópico, os estudantes          

unanimemente preferiram que deixássemos como o mostrado por nós. Além disso,           

o aluno Raphael Gonçalves deu uma sugestão em relação às funções/cargos do            
DARI. Recomendou que deixássemos nos anexos, e não dentro do Estatuto, de            

fato, pois assim parece de caráter obrigatório, quando na realidade é uma sugestão. 
Ao finalizarmos a leitura do Estatuto, abrimos para a votação de maioria simples,             

com 26 alunos ainda presentes em Assembleia, obtendo a aprovação de 21 dos             

presentes. 
Votantes: 

1. Bruna S. 
2. Vinicios Novelli Schulz 

3. Maria Dutra 

4. João Heitor Pereira 
5. Sara Ribeiro 

6. Pamela Monteiro 
7. Haila Paiva 



 

8. Emilly Mello 
9. Gabrielle Orti 

10.Stéphani Rodrigues Castilhos 
11.Zuri Damasceno 

12.Ana Lívia Ayres Cardoso 

13.Dara Keren 
14.Frederico Amorim 

15.Windsor dos Santos 
16. Isadora Teixeira 

17.Tobias Graeff 

18.Ana Vitória 
19.Raphael Gonçalves de França 

20.Sara Nunes 
21.Hellen Macedo 

Quanto aos informes gerais do diretório e ainda dentro do tópico do estatuto,             

Dara Keren explicou que o mandato da atual gestão ficará até o final de 2021, visto                
que a transição para uma nova gestão no meio do segundo semestre letivo seria              

prejudicial tanto para o novo DARI, quanto para os alunos, pois esse é o período de                
maior intensidade de eventos acadêmicos dentro na universidade. Dessa forma, as           

eleições para um novo mandato acontecerão no final do segundo semestre de 2021,             

para que no início do semestre letivo de 2022 assuma a chapa que obtiver o maior                
número de votos nas eleições para diretório. 

Logo após os informes e a votação o estatuto foi aprovado e por fim, a               
assembleia encerrou-se com agradecimentos do diretório pela participação e         

contribuição dos estudantes. Sem mais a ser falado, a primeira Assembleia Geral de             

dois mil e vinte encerrou-se às duas horas e quarenta minutos. Nada havendo mais              
a tratar, eu Dara Keren Secretária Geral do DARI, asseguro todas as informações             

aqui lavradas e disponibilizo-me para possíveis consultas. 
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