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ATA 013/2022
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
 

Aos dois dias do mês de agosto do corrente ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, no
endereço: https://meet.google.com/cdn-ptno-drc, estiveram reunidos as/os professores(as) Gabriela
Kyrillos, Wagner Silveira Feloniuk, Fabiane Simioni e Hemerson Pase, membros do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do curso de Relações Internacionais (RI) e o Prof. Fernando Comiran, para realização
desta reunião extraordinária. Os professores Antonio Brito e Ricardo Frio justificaram a ausência.
PAUTAS: 1. Aprovação da Ata nº 09/2022; Aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da Ata nº
10/2022; Aprovada por unanimidade. 3. Aprovação da Ata nº 11/2022; Aprovada por unanimidade. 4.
Aprovação da ata nº 12/2022; Aprovada por unanimidade. 5. Elaboração do plano de extinção do
atual QSL e migração para novo currículo do Curso de Relações Internacionais; Feitas muitas
reflexões e, diante de alguns questionamentos que dependem de uma orientação da Pró-Reitoria de
Graduação, ficou deliberado que será solicitada reunião com a PROGRAD, em que será apresentado um
planejamento de migração gradual, ano a ano. Além disso, esta proposta de migração será apresentada
também ao curso de Comércio Exterior para verificar sua viabilidade. A coordenadora pro tempore
Gabriela salientou a importância da presença de todos os membros deste NDE na reunião com a
PROGRAD para que possam construir coletivamente uma migração que atenda os requisitos e que seja
mais benéfica para os alunos e professores do curso de Relações Internacionais. Também destacou que o
prejuízo de mais esta prorrogação na tomada de decsão por parte do NDE que sobrecarrega a coordenação
diante do exíguo prazo para encaminhamento da reforma curricular e do cumprimento de todas as etapas
para tal. Assuntos gerais. Nada mais havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às
dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, lavrei e assinei a presente ata.

 
Profa. Dra. Gabriela M. Kyrillos

Coordenadora pro tempore do Curso de Relações Internacionais
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