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ATA 03/2022
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
 

                       

 
Aos dezoito 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 Britto, Fabiane Simioni, Fernando Comiran, Hemerson Luiz
Pase, Ricardo Saraiva Frio e Wagner Silveira Feloniuk, membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
do curso de Relações Internacionais (RI). Além destes, estiveram presentes o professor Guilherme Ziebel
e as professoras Mayra Coan Lago e Jéssica Maria Grassi e a estudante Fernanda Diel. PAUTA: 1.
Validação de decisões ad referendum da Coordenação referente às matrículas em disciplinas de
Pesquisa em Relações Internacionais I e II. 2. Curricularização da Extensão no Curso de Relações
Internacionais. 3. Reforma Curricular do Curso de Relações Internacionais. 4. Vaga docente para
remoção - FADIR. 5. Assuntos gerais. ADIÇÃO DE PAUTA: Vaga professor(a) visitante de
Relações Internacionais. Aprovada por unanimidade o pedido de inclusão de pauta feito pela
Coordenadora em exercício Profa. Gabriela Kyrillos. Sendo assim, a professora contextualizou as/aos
colegas que a futura nova Direção da FADIR entrou em contato, na pessoa da Profa. Elisa Celmer,
informando que diante da eminente saída do Professor Visitante do curso Guilherme Ziebel, gostaria que
essa vaga ficasse no curso de Direito até o final deste ano letivo de 2022. De modo que depois retornaria
ao curso de RI e que enquanto isso, poderia ser chamado o terceiro colocado aprovado no último processo
seletivo de professor(a) substituto. O Prof. Hemerson pediu a palavra e sugeriu que essa cessão fosse feita
apenas se as duas vagas em aberto da FADIR fossem destinadas para remoção a colegas de RI. O Prof.
Wagner concordou com a sugestão feita pelo colega e afirmou a importância de que se conste também em
ata que a vaga de Professor Visitante retornaria ao curso de RI em 2023. O Prof. Antonio concordou com
a proposta do Prof. Hemerson. Assim, este NDE decidiu que cabe à Coordenação informar a Direção da
FADIR desta decisão. Sem mais, iniciou-se a pauta regular desta reunião. Pauta 1. Validação de decisões
ad referendum da Coordenação referente à matrículas em disciplinas de Pesquisa em Relações
Internacionais I e II, a coordenadora em exercício Gabriela Kyrillos, contextualizou que se tratou da
matrícula do estudante Leandro Lopes na turma do Prof. Luciano Vaz Ferreira em Pesquisa em Relações
Internacionais II e da Laiane Cardoso na turma do Prof. José Carlos da Silva Cardoso em Pesquisa em
Relações Internacionais I. Essa decisão da Coordenação se deu para atender aos pedidos do e da discente
diante de parecer favorável do Supervisor de Trabalho de Conclusão de Curso, Prof. Wagner Feloniuk, e
da sinalização expressa dos docentes de que tinham interesse e disponibilidade nas referidas turmas. Em
seguida desta exposição, o Prof. Wagner detalhou como se deu o contato da e do estudante e que a
Supervisão de TCC não se opôs ao deferimento dos pedidos. Sem haver quem mais quisesse discutir, a
validação foi aprovada por unanimidade. Passou-se, em seguida, ao ponto 2. Curricularização da
Extensão no Curso de Relações Internacionais. Neste, a Coordenadora pro tempore Gabriela Kyrillos
reforçou às pessoas presentes que a FURG aprovou a Instrução Normativa Conjunta
PROEXC/PROGRAD/FURG Nº 1 em 8 de abril de 2022, regulamentando o processo de curricularização
das ações de extensão nos cursos de graduação da FURG. Desse modo, caberá ao curso de RI realizar as
adequações necessárias em sua grade curricular e em seu Projeto Político Pedagógico para atender essa
normativa neste ano de 2022, com prazo de até 22 de julho. Após algumas perguntas e pedidos de
esclarecimentos, este NDE decidiu unanimemente por incluir as alterações concernentes à
curricularização da extensão do Curso de RI no âmbito da já em andamento Reforma Curricular do
Curso. Em seguida, passou-se ao ponto 3. Reforma Curricular do Curso de Relações Internacionais.
A Profa Gabriela contextualizou aos colegas que a Comissão de Reforma Curricular, instituída pela
Portaria Nº 1098/2020 e composta pelo Prof. Fernando Comiran (presidente), Prof. Hemerson Pase e
Profa. Gabriela Kyrillos gostaria de compartilhar com os colegas o consolidado das sugestões que foram
coletadas e sistematizadas pela Comissão, a partir do qual este NDE poderia iniciar as discussões e
deliberações a respeito da Reforma Curricular. A Profa. Fabiane concordou com a sugestão e disse
entender válido aproveitar o trabalho da realizado pela Comissão de Reforma, que poderia fazer uma
apresentação e compartilhar o material para em seguida iniciarmos o processo de deliberação da reforma,
sem a necessidade renovar a comissão ou incluir mais pessoas, em especial em razão do prazo estipulado
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pela PROGRAD. O prof. Antonio pediu para ter notícias sobre os trabalhos da comissão, pois ele não fez
parte e não conhecia, também sugeriu que as deliberações sobre a reforma fossem feitas de modo
inteligente, sem que se refaça todo o trabalho já construído pela Comissão. O prof. Wagner pediu para a
Comissão ser refeita indicando que ela foi iniciada em 2019 e desde então houve alterações de corpo
docente. Ele indicou que entendia que a legislação dava até o final deste ano para a extensão nos cursos,
e, para a reforma curricular, não haveria um prazo determinado, pois era uma proposta vinda do próprio
curso. A Profa. Gabriela, respondendo ao prof. Antonio, informou que já havia um material coletado e
organizado pela Comissão que incluía sugestões em todas as áreas do Curso a partir das propostas feitas
pelos(as) docentes responsáveis por cada uma, como por exemplo, na área de RI, havia as sugestões do
Prof. Guilherme e da Profa. Bibiana, na área de línguas, sugestões dos(as) colegas do ILA, na área de
economia, sugestões dos(as) colegas do ICEAC, da área do direito, a partir das propostas dos(as) docentes
responsáveis pelas disciplinas no momento da consulta, e assim por diante. Portanto, A Profa. disse
compreender que a Comissão tinha feito um trabalho extenso e inicial ao qual cabia ser revisto e alterado,
mas entendia como desfavorável após dois anos trabalho, recomeçar e rediscutir toda a reforma curricular.
Sobre a curricularização da extensão, indicou que não havia até o final do ano para sua consolidação, em
razão dos prazos postos pela PROGRAD. Sobre reforma curricular, a Profa. reforçou que entende que há
problemas crescentes de ofertas de disciplinas, pois se tem cada vez menos professores(as) do Direito e o
mesmo número excessivo de disciplinas da área na grade, além dos prejuízos a formação dos(as)
estudantes. Sugeriu, por fim, que valeria a pena um esforço coletivo para encaminhar a reforma até 21 de
julho. O prof. Hemerson disse que era a favor de avançar, era um momento de mudança de perfil dos(as)
professores(as) e problemas crônicos continuavam, havia uma vaga a menos no curso, e a nova legislação
sobre extensão era importante, uma mudança inclusive sobre o percentual de disciplinas, mas essa
discussão não era necessariamente rápida. O prof. Antonio concordou com os professores que já haviam
falado e afirmou que uma força-tarefa poderia respeitar esses prazos e incluir a extensão, e sugeriu fazer
um calendário de reuniões, incluindo as extensões. O prof. Hemerson propôs uma reunião com
apresentação dos trabalhos, as necessidades de extensão, uma reunião para, ao final, definir os próximos
encaminhamentos sobre o tema, sendo que a próxima reunião se destinaria a apresentação. O prof.
Wagner disse que concordava com reuniões, especialmente porque não sabia que deveria haver uma
aprovação em apenas um mês e avisou que não vira a proposta do eixo jurídico anteriormente. A profa.
Fabiane afirmou que era possível fazer uma agenda semanal, por eixos, e discutir, evitando um grande
número de reuniões adicionais. A profa. Gabriela acolheu a sugestão do Prof. Hemerson e recomendou
uma reunião para apresentação de todo o material coletado e sistematizado pela Comissão de Reforma
Curricular, a partir da qual se criaria um cronograma de reuniões semanais. O prof. Wagner chamou a
atenção de que havia dois argumentos contraditórios, um, de que era bom acabar a reforma até julho, bem
rapidamente, aproveitando muito o trabalho da comissão; e, outro, era começar só agora a mostrar o que
fora a discussão da comissão. Afirmou que a reforma do currículo tinha apenas um tempo "virtual", e a da
extensão tinha até o final do ano, então era a favor de haver discussão. A proposta precisava de sua
discussão, votações, tudo o que envolve mudar um curso todo, para que seja um curso plural e feito com
decisões democráticas. O prof. Antonio afirmou que a Comissão deveria apresentar o que foi produzido,
para ser discutido, e não para ser encerrado, e questões muito importantes precisavam ser enfrentadas. A
profa. Gabriela disse que o trabalho fora compilar o sugerido por colegas, todos(as) foram consultados(as)
nas disciplinas que ministram, perguntados se queriam sugerir optativas, um trabalho extenso de
organizar sugestões, e que também entendia por bem que esse material deve ser compartilhado ponto de
partida para a construção da reforma curricular já atrelada à necessária curricularização da extensão.
Assim, a Profa. sugeriu que numa próxima reunião, ocorra a discussão do que fora coletado e sobre como
continuariam os trabalhos, encerrando, portanto, o papel da Comissão de Reforma Curricular. O prof.
Antonio perguntou sobre como a Extensão seria incluída. A profa. Gabriela sugeriu fazer isso ao final,
pois a curricularização equivale a 10% da carga horária total do curso, de modo que só saberemos quanto
de carga horária em extensão é necessário depois que tivermos a conclusão das alterações curriculares,
então essa seria uma das últimas partes de discussão. Por consenso, foi aceita a reunião na Câmara para a
próxima semana e o que o material consolidado pela Comissão seria previamente enviado a todos(as). Em
seguida, passou-se ao ponto 4. Vaga docente para remoção - FADIR. A Profa. Gabriela informou que
este foi um ponto de pauta pedido pelo Prof. Hemerson Pase, para quem passou a palavra. O Prof.
Hemerson sugeriu que este NDE defenda a elaboração de um protocolo padrão da FADIR para quando
surgir vaga docente na Unidade. Nesse sentido, o Professor afirma que caberia em primeiro lugar
possibilitar a remoção entre campus, e secundariamente redistribuição ou concurso público. O Prof.
Antonio se manifesta concordando com o Prof. Hemerson e defendendo a necessidade de posições
colegiadas no Conselho da FADIR. O Prof. Wagner também se manifestou em apoio ao posicionamento
do Prof. Hemerson, afirmando que os editais de remoção possuem um perfil da vaga que atende as
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necessidades do curso para o qual iria a/o professor(a) em caso de remoção. O Prof. Fernando afirmou
que sempre será solidário às demandas de colegas que desejem a remoção. Assim, o NDE deliberou
unanimemente por manifestar-se publicamente pela importância da participação da Coordenação de
Curso de Relações Internacionais quando forem debatidas na Unidade as demandas por vaga docente,
tornando expressa a importância das remoções internas para o bom funcionamento de todo os cursos da
Unidade. Sem mais, passou-se a 5. Assuntos Gerais. Ponto 1. A prof. Gabriela Kyrillos informou aos
colegas que neste ano o Curso de Relações Internacionais passará pelo Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes (Enade), afirmou a importância desse processo para o Curso e pediu que colegas
informem à Coordenação se têm interesse e disponibilidade em contribuir com a construção de estratégias
de sensibilização para que as/os estudantes do curso possam entender a importância da prova. Ponto 2. O
Professor Guilherme contextualizou sua saída do curso de RI da FURG em razão de aprovação em
concurso público para professor permanente da UFRGS, agradecendo pela oportunidade e experiência no
curso de RI da FURG e colocando-se à disposição para seguir coorientando estudantes em estágio de
TCC. Diversos(as) colegas manifestaram seus desejos de sucesso ao professor Guilherme e gratidão por
sua contribuição enquanto esteve docente do curso. 3. O Prof. Antonio informou e convidou todos(as)
os/as colegas para os lançamentos de seu livro “O Homem Morcego combate Che Guevara” dias 26 e 27
de maio em Pelotas e Rio Grande. Nada mais havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às
quinze horas e trinta minutos, lavrei e assinei a presente ata.
 

 
Profa. Dra. Gabriela Kyrillos

Coordenadora pro tempore do Curso de Relações Internacionais
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