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ATA 06/2022

CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS

 
Aos vinte e sete dias do mês de julho do corrente ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze
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 o
Professor Fernando Comiran, a Professora 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 de proposta do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) de reforma do currículo do Bacharelado em Relações Internacionais.
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 principalmente às disciplinas do eixo jurídico,
da área da Ciência Política, metodologias, Trabalho de Conclusão de Curso e os componentes
curriculares decorrentes da curricularização da extensão. Todas elas já foram objeto de
discussão e aprovação no âmbito do NDE. Nesse sentido, apresentou o QSL proposto que
contém o consolidado da reforma curricular. Em discussão, o Prof. Antonio registrou seu
cumprimento aos/as colegas pela realização do árduo trabalho e seu cumprimento
tempestivamente. O Prof. Hemerson registrou o empenho e trabalho desenvolvido pela
Coordenação na condução dessa reforma. O Prof. Fernando ao pedir a palavra, destacou que
cabia registrar que desde 2019 se observava a necessidade da tarefa de realização de uma
reforma estrutural do curso de RI. Nesse sentido, Fernando destacou como essa reforma que
está sendo analisada pela Câmara é um marco na história do curso que passa a ter um
currículo mais próximo e adequado ao seu corpo docente e às demandas das e dos discentes.
O Prof. Wagner destacou a importância dessa reforma para a formação curricular das e dos
estudantes. A Profa. Gabriela indicou que esse é um momento de importante transição para o
Curso, ainda que seja apenas um passo dentro de um longo caminho ainda a ser percorrido
para a aprovação definitiva do novo currículo. Além disso, Gabriela registrou publicamente um
agradecimento ao trabalho desenvolvido pela servidora Helen Monteiro, secretaria acadêmica
da FADIR, em especial no suporte na elaboração de diversas atas. Bem como, um
agradecimento público à colega Profa. Mayra Coan Lago que tem contribuído sobremaneira na
organização da documentação que será encaminhada à PROGRAD para a continuidade do
trâmite da reforma curricular. Em não havendo quem quisesse discutir; a proposta foi a votação
e restou aprovada por unanimidade (conforme QSL anexo). A Profa. Gabriela contextualizou as
próximas etapas do processo de reforma curricular e indicou que será realizada uma reunião
com as/os estudantes do curso para explicar a migração para o novo QSL. Nada mais havendo
para ser discutido, declarei encerrada a reunião às quinze horas, lavrei e assinei a presente
ata.

Profa. Dra. Gabriela Kyrillos
Coordenadora pro tempore do Curso de Relações Internacionais
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