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ATA 05/2022
CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Aos vinte e dois dias do mês de junho do corrente ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete
horas e trinta minutos, no endereço: https://meet.google.com/cdn-ptno-drc, estiveram
reunidos(as) as/os professores(as) Gabriela Kyrillos, Fabiane Simioni, Antonio José Guimarães
Brito, Wagner Feloniuk e Hemerson Luiz Pase e a estudante Fernanda Diel, membros da
Câmara do Curso de Relações Internacionais (RI). Além destes, estiveram presentes os
Professores Fernando Comiran, José Carlos da Silva Cardoso, Ricardo Saraiva Frio,
Wellington Freire Machado e as professoras Helena Beatriz, Mayra Coan Lago e Jéssica Maria
Grassi, bem como outros(as) estudantes do Curso. Reunião Extraordinária da Câmara de
Graduação do Curso de Relações Internacionais com PAUTA ÚNICA: DELIBERAÇÃO DA
REFORMA CURRICULAR DAS DISCIPLINAS OFERTADAS PELO ILA E PELO ICHI. A
Coordenadora em exercício, Profa. Gabriela Kyrillos, resumiu brevemente os elementos
acordados nas reuniões anteriores sobre o encaminhamento da reforma curricular. Em
seguida, informou que esta reunião se destinava ao eixo das disciplinas ofertadas pelo ILA e
pelo ICHI, as quais já foram objeto de discussão no âmbito do NDE. Em seguida, passou a
palavra para o Prof. Wellington que fez a exposição das propostas de criação de disciplinas
optativas de língua espanhola, informando se tratar de uma recomendação construída em
conjunto com a Profa. Gabriela Barboza (ILA). A coordenadora em exercício colocou a
proposta em discussão, em não havendo quem quisesse discutir; a proposta foi a votação e
restou aprovada por unanimidade. Assim sendo, não ocorrem alterações nas disciplinas
obrigatórias “Espanhol para Fins Específicos I” (06673) e “Espanhol para Fins Específicos II”
(06674). Passam a integrar o currículo do curso de Relações Internacionais como disciplinas
optativas e tendo como pré-requisito a disciplina Espanhol para Fins Específicos II (06674) as
seguintes cadeiras com suas respectivas ementas: (1) Espanhol para fins Específicos III –
Ementa: Produção de textos em espanhol com foco nas Relações Internacionais; (2) Espanhol
para fins Específicos IV - Ementa: Conversação em espanhol com ênfase nos temas e
problemas do campo das Relações Internacionais; (3) Leitura de textos em língua espanhola -
Ementa: Leitura de obras literárias em língua espanhola, com ênfase nas Relações
Internacionais. Em seguida, a Profa. Gabriela passou a palavra para a Profa. Helena Beatriz
poder apresentar suas propostas da área de língua inglesa. Após sua apresentação, a
proposta esteve aberta para discussão. Em não havendo quem quisesse discutir; a proposta foi
a votação e restou aprovada por unanimidade. Assim sendo, não ocorrem alterações nas
disciplinas obrigatórias “Inglês Instrumental: Leitura e Escrita” (06675) e “Compreensão e
Expressão Oral em Língua Inglesa” (06676). Passam a entregar o currículo de Relações
Internacionais como disciplinas optativas e sem pré-requisitos as que seguem: (1) Tópicos em
Língua Inglesa I – Ementa: Estudo de temas contemporâneos emergentes, significativos para a
área, envolvendo a língua inglesa; (2) Tópicos em Língua Inglesa II - Ementa: Estudo de temas
contemporâneos emergentes, significativos para a área, envolvendo a língua inglesa. Ato
seguinte, a Profa. Gabriela introduziu a discussão referente às disciplinas ofertadas pelo ICHI,
indicando que se trataria de uma alteração substancial de uma disciplina obrigatória por outra
nova, e alterações pontuais nas ementas de outras disciplinas. Passou a palavra ao Prof. José
quem fez uma explanação das justificativas e importância dessas revisões, que não trarão
qualquer prejuízo as/aos estudantes em sua formação, muito antes pelo contrário. Após sua
apresentação, a proposta esteve aberta para discussão. Em não havendo quem quisesse
discutir; a proposta foi a votação e restou aprovada por unanimidade. Assim sendo, a disciplina
Contextos Internacionais Comparados (10688) deixará de existir e será substituída na grade
pela disciplina “América Latina: contextos e relações internacionais”, com a ementa: “A América
Latina como objeto de estudo. Formação e consolidação dos Estados Nacionais. Regimes
políticos na América Latina. Formas de governo na América Latina. Corporativismos e
fenômenos populistas. Formação social e periodização. A América Latina e o terceiro mundo.
Os blocos regionais. As Américas e as relações internacionais.”. Por sua vez, as disciplinas
História das Relações Internacionais I (10407) e História das Relações Internacionais II (10411)
têm retiradas de suas ementas apenas o termo “e Uruguai” no final de cada. De resto
permanecendo sem alterações. Finalmente, exclui-se o pré-requisito da Disciplina de
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Formação da Sociedade Brasileira I (10393) para que a/o estudante possar cursar a disciplina
de Formação da Sociedade Brasileira II (10398); ambas de caráter optativo. Ao fim, a Profa.
Gabriela agradeceu as contribuições das e dos colegas do ILA e do ICHI para o bom
andamento da reforma curricular de RI. Nada mais havendo para ser discutido, declarei
encerrada a reunião às dezoito horas e quinze minutos, lavrei e assinei a presente ata

 
Profa. Dra. Gabriela Kyrillos

Coordenadora pro tempore do Curso de Relações Internacionais
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