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Aos treze dias do mês de janeiro do corrente ano de dois mil e vinte e três, às onze horas, no endereço: 
meet.google.com/kqr-onwk-oyb, estiveram reunidos os professores Hemerson Luiz Pase, Ricardo Saraiva Frio, 
Fernando Comiran, Wagner Silveira Feloniuk e Antonio José Guimarães Britto, membros do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) do curso de Relações Internacionais (RI). Além destes, esteve presente a secretária acadêmica 
Helen Monteiro. O coordenador do curso de Relações Internacionais, professor Hemerson Pase, deu início a reunião 
apresentando a pauta: PAUTA: 1. Aprovação da Ata nº 16/2022. O Prof. Hemerson informou que a Ata da referida 
reunião foi disponibilizada previamente aos membros do NDE.  Colocada em discussão e após em votação, a Ata nº 
16/2022, foi aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da Ata nº 17/2022. O Prof. Hemerson informou que a Ata da 
referida reunião também foi disponibilizada previamente aos membros do NDE.  Colocada em discussão e após em 
votação, a Ata nº 17/2022 foi aprovada por unanimidade. 3. Contratação de professor visitante e substituto. O 
coordenador Hemerson informou que o candidato aprovado na seleção para professor visitante, prof. Jose Alejandro 
Diaz, assumirá na segunda semana de fevereiro, visto que está realizando os trâmites burocráticos para sua 
contratação. Com relação à seleção para professor substituto, o prof. Hemerson informou que o terceiro candidato 
aprovado, Vinicius Henrique, foi contatado e declinou. Sendo assim, não restam mais candidatos aprovados que 
possam assumir o encargo de professor substituto. O prof. Hemerson entrará em contato com a direção da Faculdade 
de Direito para verificar qual melhor procedimento a ser realizado, tendo em vista que existe edital em andamento 
para contratação de professor efetivo. 4. Quebra de pré-requisito. A coordenação recebeu solicitação no sistema 
Furg, protocolada sob nº 91710, de quebra de pré-requisito da discente Yula Munhoz Francisco, matrícula 144532, 
referente à disciplina de Diplomacia, para que possa cursar no primeiro semestre letivo de 2023 a disciplina de 
Pesquisa em Relações Internacionais I. Colocado em discussão, os presentes decidiram por deferir a quebra de pré-
requisito, especialmente por se tratar de um período de transição para o novo QSL do curso, com a ressalva de que a 
discente não esteja com afastamento/trancamento de matrícula devido à mobilidade acadêmica. 5. Calendário de 
reuniões. A coordenação do curso propôs que seja estabelecido um dia/turno para a realização das reuniões do NDE 
e da Câmara. Salienta-se que as reuniões são agendadas conforme necessidade, não sendo oportuno estabelecer um 
calendário prévio de reuniões. Posto em discussão, os presentes deliberaram que as reuniões serão convocadas, 
preferencialmente, para ocorrem nas quartas-feiras pela manhã. 6. Reforma curricular – Política Comparada. O 
coordenador, Prof. Hemerson, informou que, por equívoco, a disciplina de Política Comparada consta em duplicidade 
no novo QSL. A duplicidade somente poderá ser retirada mediante reforma curricular que será realizada em momento 
posterior. 7. Assuntos Gerais. O coordenador, prof. Hemerson, indicou o professor Wagner Feloniuk para auxiliar na 
Acolhida Cidadã. Informou que pretende convidar alguém reconhecido no campo de Relações Internacionais para 
ministrar a Aula Inaugural. Os detalhes da Acolhida Cidadã serão acertados futuramente. Ainda, o coordenador 
informou que a discente Carolina Cristina Eloy perdeu o prazo do edital para o TCC. Será enviado aos professores do 
curso de Relações Internacionais a temática que a discente pretende desenvolver na pesquisa para manifestação de 
interesse na orientação. Nada mais havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às onze horas e quarenta 
minutos, lavrei e assinei a presente ata.  
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