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ATA 06/2022
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
 

Aos quinze dias do mês de junho 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, Fabiane Simioni, Fernando Comiran, Hemerson Luiz Pase, Wagner Silveira Feloniuk e
Antonio José Guimarães Britto, membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Relações
Internacionais (RI). Além destes, estiveram presentes os professores Helena Beatriz Mascarelhas de
Souza, José Carlos da Silva Cardozo e Wellington Freire Machado e a secretária acadêmica Helen
Monteiro. PAUTA: 1. Reformulação das disciplinas ofertadas pelo ICHI ao Curso de Relações
Internacionais. 2. Alteração do status das disciplinas ofertadas pelo ILA ao Curso de Relações
Internacionais. A coordenadora em exercício, Gabriela Kyrillos, contextualizou com os colegas sobre as
pautas previstas para a reunião e, em seguida, passou a palavra aos professores para que deliberassem a
respeito das mesmas. Pauta: 1. Reformulação das disciplinas ofertadas pelo ICHI ao Curso de
Relações Internacionais. O professor José Carlos da Silva Cardozo informou que as modificações nas
disciplinas ofertadas pelo ICHI ao curso de Relações Internacionais, previstas na proposta de alteração
curricular, estão relacionadas à mudança no semestre letivo em que serão ofertadas. Assim, a sugestão é
de que permaneçam as disciplinas História das Relações Internacionais I, História das Relações
Internacionais II e Contexto Internacional Contemporâneo, sendo substituída Contextos Internacionais
Comparados por América Latina: contextos e relações internacionais. No novo QSL, mantem-se a oferta
das disciplinas História das Relações Internacionais I e II no primeiro e segundo semestres do curso
(primeiro ano), respectivamente, enquanto as disciplinas Contexto passam a ser ofertadas,
respectivamente, no quinto e sexto semestre (terceiro ano). Nesse sentido, o professor José Carlos
apresentou uma proposta de reformulação na disciplina Contextos Internacionais Comparados, no sentido
de concatenar a disciplina ao campo da história da América Latina, afastando-a da ciência política. Assim
sendo, sua nomenclatura passaria a ser “América Latina: contextos e relações internacionais” e sua
ementa seria “A América Latina como objeto de estudo. Formação e Consolidação dos Estados
Nacionais. Regimes Políticos na América Latina. Formas de Governo na América Latina. Corporativismo
e fenômenos populistas. Formação Social e Periodização. A América Latina e o terceiro mundo. Os
blocos regionais. As Américas e as relações Internacionais.” A partir de questionamentos formulados
pelos professores Wagner Feloniuk e Hemerson Pase, o professor José Carlos explicou que a alteração
não traz prejuízo às demais disciplinas e que a carga horária permaneceria a mesma. Feitos os devidos
esclarecimentos, este NDE decidiu unanimemente pela aprovação da referida proposta de alteração
curricular referente às disciplinas ofertadas pelo ICHI ao curso de RI. Em seguida, passou-se ao ponto 2.
Alteração do status das disciplinas ofertadas pelo ILA ao Curso de Relações Internacionais.  A
coordenadora em exercício, Gabriela Kyrillos, contextualizou sobre a presente pauta, no sentido de que o
indicativo de mudança de status das disciplinas do ILA havia sido deliberado em reunião anterior do NDE
e que, por sugestão do professor Wagner, deveria ser recapitulada nesta reunião como forma de respeito
aos colegas do ILA. Em seguida, foi passada a palavra à professora Helena Beatriz que manifestou ter
sido surpreendida com o indicativo de mudança de status das disciplinas ofertadas pelo ILA, pois, ao que
tudo indica, trata-se de decisão já tomada e que os professores do ILA deveriam ter participado das
discussões em momento anterior. Salientou que não tem a intenção de dificultar o processo de alteração
curricular e que gostaria de saber dos colegas o que levou a fazer as alterações. Destacou a importância
das línguas estrangeiras para o curso de RI. O professor Wellington Machado também se manifestou no
mesmo sentido, relatando que recebeu com surpresa o indicativo e reiterou a relevância dessas disciplinas
para a carreira internacionalista. Além disso, salientou a dificuldade que tiveram para conseguir mais uma
vaga para o cargo de professor(a) para as disciplinas da área de Espanhol no Campus, cuja demanda
advinda dos cursos era muito grande e que, tais alterações curriculares, vão na contramão da luta travada,
comprometendo tudo que foi feito. A coordenadora em exercício, Gabriela, explicou que o QSL foi
construído a partir de diálogo com todas as áreas e que, à época, foi conversado com o professor
Wellington e professor Rafael de Boer sobre a situação das disciplinas de línguas estrangeiras e foram
coletadas as sugestões de manutenção da oferta das duas disciplinas de língua inglesa e duas de língua
espanhola. Nesta ocasião, a professora Helena Beatriz estava afastada de suas atividades, por este motivo
não foi consultada. Destacou que em outras reuniões foram mencionadas as alterações, mas que as
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discussões e deliberações estão previstas para acontecerem neste momento. Na sequência, o professor
Hemerson referiu que não há decisão tomada acerca das alterações e que estão abertos às discussões.
Considerando as colocações dos demais professores no sentido da importância da participação dos
professores do ILA na construção do QSL, passou-se a deliberar sobre as disciplinas de línguas
estrangeiras, sendo consenso entre as/os presentes que se mantenham como obrigatórias as disciplinas
Espanhol para Fins Específicos I, Espanhol para Fins Específicos II, Inglês Instrumental: Leitura e Escrita
e Compreensão e Expressão Oral em Língua Inglesa. Além disso, deu-se o prazo de uma semana para que
a professora Helena Beatriz e o professor Wellington apresentem sugestões de alteração de ementas das
disciplinas supracitadas e de criação de disciplinas optativas. Tais sugestões serão apresentadas na reunião
da Câmara do curso no próximo dia vinte e dois de junho. Por fim, a professora Gabriela sugeriu que seja
realizada reunião deste NDE na próxima quarta-feira para tratarem os próximos eixos da reforma, o que
foi acolhido por unanimidade pelos demais colegas. Nada mais havendo para ser discutido, declarei
encerrada a reunião às dezessete 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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