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ATA 02/2022

CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do corrente ano de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e trinta
minutos, no endereço: https://meet.google.com/cdn-ptno-drc, estiveram reunidos(as) as/os professores(as)
Gabriela Kyrillos, Antonio José Guimarães Brito, Wagner Feloniuk e Hemerson Luiz Pase, membros da
Câmara do Curso de Relações Internacionais (RI). Além destes, esteve presente o professor Fernando
Comiran, as professoras Mayra Coan Lago e Jéssica Maria Grassi, a estudante Fernanda Diel, bem como,
outros(as) estudantes do curso. Reunião extraordinária com PAUTA ÚNICA: APRESENTAÇÃO DO
CONSOLIDADO FEITO PELA COMISSÃO DE REFORMA CURRICULAR E ELABORAÇÃO
DO CRONOGRAMA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA REFORMA. A Coordenadora em
exercício Profa. Gabriela Kyrillos contextualizou a todas as pessoas presentes que esta reunião ocorria em
razão de deliberação feita em reunião anterior do NDE, no dia dezoito de maio do corrente ano. Assim,
esta reunião extraordinária da Câmara de Graduação de Relações Internacionais, destina-se a
apresentação do consolidado elaborado pela Comissão de Reforma Curricular, composta pelo Prof.
Fernando Comiran (presidente), Prof. Hemerson Pase e Profa. Gabriela Kyrillos. Informou também que o
material que ali seria brevemente apresentado foi enviado a todos(as) quando da convocação para esta
reunião. Em seguida, passou a palavra ao Prof. Fernando para que, enquanto presidente da Comissão,
pudesse fazer a apresentação do consolidado. O Prof. Fernando primeiramente contextualizou a
metodologia adotada pela Comissão que envolveu coletar as informações, sugestões e recomendações das
e dos docentes, a partir de grandes eixos temáticos como: as disciplinas de língua estrangeira, as
disciplinas do núcleo duro de Relações Internacionais, as disciplinas do Direito, as disciplinas de
Economia e assim por diante. Desse trabalho resultou um QSL que incluiu todas essas recomendações,
criação de novas disciplinas e suas ementas, bem como, reformas de ementas de disciplinas já existentes.
Em seguida, o Professor Fernando apresentou brevemente o material já previamente compartilhado. Logo
depois, o Prof. Wagner afirmou que se tratava de um momento importante para o curso e indicou que
buscou construir uma proposta considerando o que seria um bom curso, pensando no curso em si,
dialogando com colegas e em uma análise comparativa entre UnB, USP, UFRGS, UFRJ, PUCSP, UFMG,
UNESP, PUCRIO, PUCMINAS, UFU, UNISINOS, UERJ, UFPB, UFPEL. Sobre História, indicou que
parecia haver mais peso para a área em outros cursos de RI e que ela poderia ser repensada, apesar da
dificuldade de delimitar a área, dadas as muitas cadeiras de história ligadas a América Latina, com
interdisciplinaridade, especialmente no século XX. No que diz respeito à área da Ciência Política, o
consolidado apresentado tinha apenas uma disciplina, sendo que se trata da área na qual são elaborados os
conceitos básicos para poder trabalhar, uma área instrumental para existência de capacidade de trabalhos
com as disciplinas de RI posteriores. Economia, por sua vez, de acordo com o Prof. Wagner é uma área na
qual já se estava na média ou abaixo, de modo que seria algo a ser elaborado junto do ICEA. Também
indicou, que não foi encontrada uma disciplina de liberalismo, realismo, marxismo, em nenhum curso de
RI no Brasil pesquisado, e apesar de estudar o tema ser importante, é de se perguntar se haveria duas
disciplinas de Teorias das RI e, depois, uma apenas para Relações Internacionais, Decolonialidade e Pós-
Colonialismo, o mesmo peso em carga horária proposto para a área de Ciência Política inteira. Também
era preciso dialogar com os(as) professores(as) do ILA sobre suas disciplinas. Que essas eram os
argumentos em um primeiro momento, sem esgotar a discussão. A Profa. Gabriela indicou que o
consolidado apresentado foi construído a partir das sugestões dos(as) colegas responsáveis pelas
disciplinas, portanto, foram ouvidos(as) colegas do ICEAC, do ILA e todos(as) do curso de RI
responsáveis pelas disciplinas naquele momento. O Prof. Hemerson pediu a palavra e informou que por
compromissos pessoais, pedia que a reunião fosse concluída no máximo às 15:20h, o que foi atendido por
todos(as) os(as) colegas presentes. O Prof. Hemerson também demonstrou interesse no aumento de
disciplinas da área de Ciência Política. O estudante Wendell Lucero pediu a palavra e perguntou se esse
material que estava sendo discutido seria compartilhado com as/os estudantes. A Coordenadora em
exercício, Profa. Gabriela, informou que o material foi enviado também à Fernanda Diel que em breve se
tornará representante discente desta Câmara e compõe o Diretório Acadêmico, na medida em que ocorreu
a saída do estudante João Heitor Pereira desta Câmara de Graduação. De modo que a Coordenadora
recomendava que os/as estudantes pedissem ao Diretório Acadêmico que compartilhasse com eles(as)
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esses materiais. A Profa Gabriela também reforçou a metodologia da Comissão, conforme detalhado pelo
Professor Fernando afirmando também que a sugestão de transformação da disciplina de Relações
Internacionais, Decolonialidade e Pós-Colonialismo de optativa para obrigatória veio de colegas da área
de RI que atuavam no curso em 2021, Prof. Guilherme Ziebel e Profa. Bibiana Florio. O Prof. Antonio
sugeriu que fossem incluídas disciplinas como a de Geopolítica, uma sobre meio ambiente, outra sobre
antropologia e RI. Além disso, demonstrou preocupação com a proposta de criação de uma disciplina
intitulada Direitos Humanos II e sua ementa por ser predominantemente Direito Humanitário. O Prof.
Wagner reforçou a importância da pergunta do estudante Wendell e o fato de que toda a comunidade do
curso estava tendo acesso a esse material pela primeira vez, indicando a importância de participação
dos(as) estudantes na construção do currículo. Além disso, sugeriu que fossem convidados(as) o
Professor Guilherme Ziebel e a Profa. Bibiana Florio para a próxima reunião. Suas sugestões foram
acolhidas por todos(as). Após todas as discussões, esta Câmara decidiu por unanimidade manter reuniões
semanais as quartas-feiras para deliberação da Reforma Curricular. Optou-se pelo método de separação
em eixos temáticos, intencionando seguir o seguinte cronograma: (1) 01/06/2022 eixos de Relações
Internacionais e Economia (disciplinas ofertadas por colegas do COMEX); 08/06/2022 eixos do Direito e
Ciência Política; 15/06/2022 eixos de línguas (disciplinas ofertadas por colegas do ILA), História
(disciplinas ofertada por colega do ICHI) e cadeiras optativas; 22/06/2022 eixo das cadeiras de
metodologia, disciplinas e regimento de TCC; dias 29/06/2022 e 03/07/2022 Curricularização de
Extensão; dia 10/07/2022 fechamento. Este cronograma e método foi aprovado por unanimidade tomando
em consideração o prazo previsto no Calendário Acadêmico da FURG de que as reformas sejam
encaminhadas até dia 21/07/2022 para entrar em vigor no semestre letivo 2023/01, e atender a Instrução
Normatiza referente à Curricularização da Extensão. Nada mais havendo para ser discutido, declarei
encerrada a reunião às quinze horas e vinte minutos, lavrei e assinei a presente ata.
 

 
Profa. Dra. Gabriela Kyrillos

Coordenadora pro tempore do Curso de Relações Internacionais
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