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Aos dois dias do mês de maio do corrente ano de dois mil e dezenove, às dez horas e 1 
trinta e cinco minutos, na Sala 1102 da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 2 
campus Santa Vitória do Palmar (SVP), estiveram reunidos os professores Antônio 3 
Guimarães Brito, Camila Feix Vidal, Fabiane Simioni, Felipe Kern Moreira, Fernando 4 
Comiran e Hemerson Luiz Pase para reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante 5 
(NDE) do Curso de Relações Internacionais (RI). PAUTA: A) INFORMES. B) 6 
DESTINAÇÃO DE DISCIPLINAS, PROFESSORES E HORÁRIOS PARA O 7 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. C) QUEBRA DE PRÉ-REQUISITOS. D) 8 
POSSIBILIDADE DE CURSAR DISCIPLINAS À DISTÂNCIA. E) 9 
ALTERAÇÃO DE EMENTAS DE DISCIPLINAS.  No primeiro ponto, já que na 10 
reunião de Câmara de Graduação já haviam sido comunicadas as novidades sobre a 11 
Semana Acadêmica e Encontro de Pesquisa em Relações Internacionais passou-se 12 
imediatamente aos pontos de pauta. Na destinação das disciplinas, professores e 13 
horários o professor Felipe manifestou que a grade de horários para o segundo semestre 14 
de 2019 já tinha sido negociada e acordada por todos os professores, inclusive os de 15 
outras unidades. Ressaltou a necessidade de constar na Ata de NDE a destinação das 16 
disciplinas. Neste sentido, no que diz respeito aos professores da FaDir, lotados no 17 
campus de Santa Vitória do Palmar, foi acordado dentre os professores a seguinte 18 
destinação de disciplinas: Antônio Guimarães Brito ministra Relações Internacionais e 19 
Sociedade e Globalização, Pluralismo Jurídico e Governança Global. Camila Feix Vidal 20 
ministra Teoria de Relações Internacionais II e Diplomacia. Carolina Belasquem Gomes 21 
ministra Instituições Jurídico-Políticas de Direito Público II, Direito do Comércio 22 
Internacional e Patrimônio Ambiental e Cultural da Humanidade. Fabiane Simioni 23 
ministra Direitos Humanos e sistemas de justiça internacional. Felipe Kern Moreira 24 
ministra Tópicos Especiais em Relações Internacionais II, Fernando Comiran ministra 25 
Relações Internacionais e Política Externa II e Relações Internacionais do Oriente 26 
Médio. Gabriela Kyrillos ministra Tratados Internacionais e Fundamentos de Direito 27 
Internacional Privado. Hemerson Luiz Pase ministra Fundamentos Jurídico-Políticos do 28 
Estado II. Wagner Feloniuk ministra Instituições Jurídico-Políticas Constitucionais II e 29 
Direito Aduaneiro. Todos os presentem concordaram com a destinação das disciplinas. 30 
O Coordenador do curso comunicou que juntaria a grade das disciplinas com os dias e 31 
horários das mesmas como um anexo da presente Ata. No ponto sobre a quebra de 32 
pré-requisitos das disciplinas o professor Felipe explicou que uma manifestação do 33 
NDE seria decisiva para subsidiar a Coordenação de Curso já que a cada início de 34 
semestre são apresentados pedidos de quebra de pré-requisito por diferentes motivos. 35 
Após os conselheiros debaterem sobre o tema ficou decidido, por consenso, que os pré- 36 
requisitos, em regra, não devem ser quebrados, salvo a possibilidade em que os seguintes 37 
critérios devem ser aplicados:  análise caso a caso, a partir de consulta ao professor 38 
responsável pela disciplina e no caso de se tratar de provável formando como uma 39 



condição para que consiga se formar no mesmo ano da quebra do pré-requisito. O 40 
ponto sobre a possibilidade de cursar a disciplina à distância foi levado à Câmara de 41 
Graduação para que houvesse uma deliberação sobre o assunto. O NDE registra o 42 
consenso que não existe a possibilidade de, mediante acordo direto com professor, 43 
dispensar a frequência em disciplinas presenciais, com base na isonomia em relação aos 44 
estudantes. Também foi consenso entre os conselheiros a fragilidade institucional de se 45 
dispensar a presença e de se atestar nos sistemas acadêmicos a frequência de estudante. 46 
O último ponto de pauta tratou de alteração de ementa de disciplinas. A professora 47 
Camila Feix Vidal sugeriu a alteração de ementas das disciplinas de Teoria das Relações 48 
Internacionais I e II, Relações Internacionais da América do Norte e Diplomacia. 49 
Argumentou que o conteúdo das ementas precisa ser ajustado e que se o professor não 50 
seguir a ementa atual fica numa insegurança jurídica para desenvolver o conteúdo das 51 
aulas. Após o debate sobre o ponto de pauta, entre os professores, surgiu a dúvida se a 52 
alteração de ementa seria uma forma de alteração ou reforma do Projeto Pedagógico do 53 
Curso. Também foi discutido sobre o momento de se fazer a reforma curricular do 54 
curso, de forma a adaptar o QSL e projeto às novas diretrizes curriculares. O 55 
coordenador esclareceu que em sua opinião seria importante escutar as ponderações da 56 
comissão ad hoc de reconhecimento de curso para incorporar as eventuais sugestões à 57 
reforma, mas que antes da vinda da comissão, ainda sem data para a visita, seria 58 
interessante iniciar uma reforma global das ementas. Ficou decidido por consenso que a 59 
Coordenação de Curso fará uma consulta à PROGRAD para saber se é possível alterar 60 
as ementas sem que isto implique em uma reforma do projeto pedagógico. Também 61 
ficou decidido que a Coordenação solicitaria a todos os professores, comunicado já a 62 
partir da reunião de NDE, para que cada docente reformule, se necessário, as ementas 63 
das disciplinas sob sua responsabilidade. Também ficou decidido que seria encaminhado 64 
a todos os professores a proposta de QSL desenvolvida pela coordenação de curso 65 
anterior e que seria solicitado aos estudantes, por meio do diretório acadêmico, uma 66 
manifestação sobre a sobreposição de conteúdo e sugestões, entregue de maneira formal, 67 
para serem incorporadas ao debate sobre a reforma curricular. O coordenador sugeriu 68 
que as propostas de alteração de ementas da professora Camila fossem aprovadas, dada a 69 
experiência da docente com a área de relações internacionais e com a disciplina, mas fez 70 
uma ressalva quanto à disciplina de Diplomacia que ainda preservada a sobreposição de 71 
conteúdo da Convenção de Viena sobre imunidades diplomáticas e instituições de 72 
direito privado tais como asilo, deportação, expulsão, conteúdos estes que também eram 73 
lecionados em mais de uma disciplina, às vezes no mesmo semestre. A professora 74 
Camila acolheu a sugestão do professor Felipe. As ementas foram aprovadas conforme 75 
segue: 1. Teoria Geral das Relações Internacionais I O primeiro e o segundo debate 76 
teórico nas Relações Internacionais. Realismo clássico e contemporâneo e Liberalismo 77 
clássico e contemporâneo. As suas variantes: o Realismo Estrutural - ofensivo e 78 
defensivo e o Neoliberalismo ou Institucionalismo Liberal - Interdependência, Regimes 79 
e Soft Power. As três principais famílias teóricas e basilares das RI: Realismo, 80 
Liberalismo e Marxismo. 2. Teoria Geral das Relações Internacionais II: O terceiro 81 
debate teórico nas Relações Internacionais. As teorias Contemporâneas no estudo das 82 
Relações Internacionais: Economia Política Internacional a partir do enfoque Marxista e 83 



Neomarxista (Teoria da Dependência e Sistema Mundo); a contribuição Pós-Positivista 84 
com as abordagens da Teoria Critica, Pós-Modernismo, Construtivismo e Feminismo; e 85 
as abordagens teóricas recentes como o Pós-Colonialismo e a Ecopolítica. 3. Relações 86 
Internacionais dos Estados Unidos: A América do Norte, suas relações internacionais, o 87 
domínio dos Estados Unidos no século XX e a política externa estadunidense durante o 88 
período da Guerra Fria. O fim da bipolaridade e os novos desafios para os Estados 89 
Unidos. O século XXI e o papel dos Estados Unidos no sistema internacional a partir da 90 
Doutrina Bush. A agenda estadunidense relativo a emergência e a proeminência de 91 
novos atores no cenário internacional. Prospectos para o século XXI. Nada mais 92 
havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às doze horas e trinta minutos, 93 
lavrei e assinei a presente ata. 	94 
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