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ATA 012/2022
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
 

Aos vinte 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 os(as) professores(as)
Gabriela Kyrillos, Fernando Comiran, Hemerson Luiz Pase, Wagner Silveira Feloniuk e Fabiane Simioni,
membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Relações Internacionais (RI). Os
professores Antonio José Guimarães Britto e Ricardo Saraiva Frio justificaram a ausência. PAUTA: 1.
Aprovação do edital do processo seletivo para professor(a) visitante. A coordenadora pro tempore
Gabriela informou que o professor José Carlos da Silva Cardozo aceitou a indicação para compor a Banca
de Seleção do Processo Seletivo de Professor Visitante, como suplente, juntamente com o professor
Fernando Comiran que havia manifestado aceite na última reunião.  A minuta do edital do processo
seletivo foi aprovado por todos(as) os(as) presentes, conforme Anexo I. 2. Curricularização da
Extensão no curso de RI; A coordenadora pro tempore professora Gabriela retornou com as informações
da PROGRAD acerca da deliberação aprovada na última reunião deste NDE sobre a curricularização da
extensão, qual seja: oferta constante, de caráter optativo, de dois componentes curriculares de cinco
créditos cada, totalizando cento e cinquenta horas (150h). As cento e quatorze horas restantes seriam
realizadas através de programas e projetos de extensão. Ocorre que não é possível fazer a curricularização
deste modo, tendo em vista que o curso deve ofertar e propiciar condições as/aos estudantes de
cumprimento da carga horária total, diferentemente do que ocorre nas horas complementares em que os
alunos devem buscar por seus meios, através do desenvolvimento de sua autonomia, a realização das
atividades complementares. Feitas algumas reflexões e ajustes, este NDE deliberou pela oferta de dois
componentes curriculares, com cinco créditos cada, de práticas de extensão, no terceiro e quarto
semestres, que correspondem a cento e cinquenta horas de extensão. A oferta das cento e quatorze horas
(114h) restantes serão disponibilizadas aos alunos mediante participação em projetos e programas que
serão planejados, anualmente, por este NDE. Migração para novo QSL e plano de extinção do QSL
atual; a coordenadora pro tempore apresentou um plano de equivalência de disciplinas para realização da
transição de QSL, com vista à diminuição dos prejuízos as/aos alunos(as) que serão afetados(as) pelas
alterações da presente reforma, bem como levando em conta o limitado quadro de docentes. Nesse
sentido, foi aprovado por unanimidade as equivalências propostas, conforme Anexo II. Assuntos gerais.
A coordenadora Gabriela apresentou os pré-requisitos das disciplinas do novo QSL, conforme deliberado
na última reunião para que fossem revisados, restando convalidados pelos presentes. 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 M. Kyrillos

Coordenadora pro tempore do Curso de Relações Internacionais
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