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ATA 04/2022
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
 

 
Aos oito dias do mês de junho do corrente ano de dois mil e vinte e dois, às treze 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, Fernando Comiran, Hemerson Luiz Pase e Wagner Silveira
Feloniuk, membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Relações Internacionais (RI).
Além destes, estiveram presentes as professoras Mayra Coan Lago e Jéssica Maria Grassi. A ausência da
Profa. Fabiane Simioni foi justificada por estar em licença saúde. PAUTA: 1. Redistribuição de
encargos docentes; 2. Processo seletivo para Professor(a) Visitante. 3. Assuntos Gerais. A Profa.
Gabriela Kyrillos, coordenadora em exercício, iniciou a reunião informando que encaminhou à Direção
da FADIR o que foi decidido na última reunião deste Núcleo Docente Estruturante, ocorrida no dia 18 de
maio de 2022, qual seja: que aceitariam ceder a vaga de Prof. Visitante durante o ano letivo de 2022,
desde que as duas vagas docentes que estão em aberto na FADIR fossem destinadas para remoção de
colegas do curso de Relações Internacionais. Também informou que a Profa. Elisa Celmer considerou que
a proposta não poderia ser aceita. Assim sendo, se procedeu ao chamamento da segunda colada, já
aprovada no Processo Seletivo para Prof. Visitante do curso de RI. Em seguida, mencionou que ela e a
PROGEP haviam entrado em contato com a segunda colocada do certame e que inicialmente a candidata
havia manifestado interesse pela vaga, contudo devido a questões pessoais informou oficialmente a
PROGEP que não tem virá assumir a vaga. Nesse sentido, esta reunião se fez necessária para sanar os
problemas decorrentes da ausência do Prof. Guilherme. Após a explanação da Profa. Gabriela, o Prof.
Hemerson pediu a palavra e solicitou maiores esclarecimentos acerca da recusa da Profa. Elisa à proposta
do NDE do curso de Relações Internacionais. A Profa. Gabriela explicou que a futura Diretora da FADIR
considerou concessões de níveis distintos e, principalmente, que a destinação dessas duas vagas já foram
acordadas em reunião do Conselho da FADIR. Após a explicação, o Prof. Hemerson lembrou que uma
vaga foi destinada para remoção e outra para redistribuição, sendo que esta última não se concretizou, de
modo que seria importante que os professores do curso de Relações Internacionais propusessem a
rediscussão desta vaga que ainda está em aberto. Em seguida, a Coordenadora iniciou a pauta: 1.
Redistribuição de encargos docentes. Com a saída do Professor Visitante três disciplinas estavam sem
docente e há duas semanas sem aulas, quais sejam: Teoria Geral das Relações Internacionais I,
Organizações Internacionais e Relações Internacionais da África. A Profa. Gabriela informou aos colegas
que Relações Internacionais da África é uma disciplina optativa, muito associada à especialidade do
professor Guilherme. Teoria Geral das Relações Internacionais I e Organizações Internacionais, por sua
vez, são disciplinas obrigatórias. Assim, considerando que será necessário um novo processo seletivo que
deve demorar até que se tenha a chegada de um(a) novo(a) Prof(a) Visitante, sugeriu como
encaminhamento o cancelamento da oferta da disciplina optativa. Já quanto às disciplinas obrigatórias,
informou que conversou com as Professoras Jéssica e Mayra que concordaram prontamente em assumir
essas disciplinas. Nesse sentido, a Profa. Jéssica assumiria a disciplina de Organizações Internacionais e a
Profa. Mayra a disciplina de Teoria Geral das Relações Internacionais I. Nesse sentido, foi aberta à
discussão que resultou em agradecimentos por parte dos demais colegas às professoras Jéssica e Mayra
por aceitarem os novos encargos docentes. Além disso, o Prof. Fernando concordou e destacou,
positivamente, o encaminhamento para a disciplina de Relações Internacionais da África. Sendo assim, a
proposta foi aceita por unanimidade e passou-se a pauta seguinte. 2. Novo processo seletivo para Prof.
Visitante do curso de Relações Internacionais. A Profa. Gabriela notificou que se fazia necessária a
realização de um novo processo seletivo para Prof(a) Visitante de RI, de modo precisa ser composta uma
banca avaliadora. O Prof. Hemerson pediu a palavra e perguntou sobre a quantidade de integrantes da
banca. A Profa. Gabriela explicou que o processo seletivo anterior foi composto por três professores(as)
e, se fosse do interesse deste NDE, poderia ser replicado o modelo. Após a explicação, o Prof. Fernando
pediu a palavra e realizou esclarecimento a respeito do processo seletivo anterior. Ele lembrou que a
banca foi composta pelos professores Felipe Kern, Gabriela e Fernando, sendo o último o presidente.
Também mencionou que, na época, todo o processo foi realizado via PROPESP e não PROGEP e que
isso havia facilitado a fluidez dos encaminhamentos. Contudo, ponderou que por ter acesso ao sistema e
aos dados dos(as) candidatos(as), ele administrou, mas não participou da avaliação para que fosse às
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cegas, tendo sido realizada pela Profa Gabriela e pelo Prof. Felipe Kern. Deste modo, ele recomendou que
o processo fosse realizado pela mesma via e sugeriu que a secretaria da FADIR ficasse responsável pela
gestão do sistema, isto é, eles baixariam, limpariam os dados dos(as) candidatos(as) e a banca faria a
avaliação às cegas. Em seguida, o Prof. Wagner pediu a palavra e manifestou seu interesse em fazer parte
da banca de processo seletivo para professor(a) visitante. O Prof. Antonio perguntou quais seriam as
cadeiras ofertadas e se teriam alguma previsão da data a seleção, além de se colocar à disposição para
compor a banca. A Profa. Gabriela esclareceu que o perfil da vaga é para Relações Internacionais, mas as
cadeiras específicas poderiam ser decididas pela banca do certame. Contudo, destacou a urgência da
contratação para que não haja lacunas de encargos docentes no próximo semestre. O Prof. Hemerson
recordou que a existência de uma vaga de Prof. Visitante no curso era resultado de uma luta muito
contundente, forte e feliz que os(as) professores(as) do curso de Relações Internacionais conseguiram
realizar. Além disso, ponderou que, com a entrada do professor visitante, quase 50% do curso não seria
composto por professores(as) efetivos(as) algo que deveria ser considerado. Ele também se colocou à
disposição para compor a banca. Assim sendo, a Profa. Gabriela sugeriu o encaminhamento da votação
dos três professores que se disponibilizaram para a composição da banca e que eles indicassem quem
seria o presidente. O Prof. Fernando apoiou os nomes dos três colegas para composição da banca. O Prof.
Antonio sugeriu que o Prof. Hemerson fosse o presidente. Em seguida, o Prof. Wagner pediu a palavra e
concordou com a indicação da banca. O Prof. Hemerson manifestou a sua surpresa com a indicação, mas
agradeceu a confiança e aceitou prontamente. Aprovou-se por unanimidade a banca para seleção de
professor(a) visitante composta pelos professores Hemerson (presidente), Antonio e Wagner. Também
restou aprovado que a banca deve elaborar a minuta do edital de seleção que precisará ser aprovada em
reunião na Câmara de Graduação para que posteriormente possa ser encaminhada solicitação à Direção da
FADIR para que seja dado início ao processo seletivo. Em seguida, passou-se a pauta 3. Assuntos
Geraiis. A Profa. Gabriela informou que a coordenação não tinha temas a serem abordados em assuntos
gerais. O Prof. Hemerson pediu a palavra e ponderou que diante da saída do Prof. Felipe Kern do curso de
RI havia a necessidade de reavaliar a composição da banca para professor(a) permanente na qual ele
consta como membro, mesmo sabendo que nada poderia ser deliberado em assuntos gerais. A Profa.
Gabriela recomendou que o Prof. Hemerson faça uma solicitação para a Coordenação convocar uma
reunião para tratar sobre este tema. Nada mais havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às
catorze horas e trinta minutos, lavrei e assinei a presente ata.
 

 
Profa. Dra. Gabriela M. Kyrillos

Coordenadora pro tempore do Curso de Relações Internacionais
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