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Aos três dias do mês de abril do corrente ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e 1 
vinte e um minutos, na Sala 1102, da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 2 
campus Santa Vitória do Palmar (SVP), estiveram reunidos os professores Felipe Kern 3 
Moreira, Hemerson Luiz Pase, Fernando Comiran, bem como a representante discente 4 
Jahde de Almeida Lopez, membros da Câmara de Graduação do Curso de Relações 5 
Internacionais (CGRI). PAUTA: A) ATUALIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS 6 
MEMBROS DA CÂMARA PARA QUE SEJA FEITA NOVA PORTARIA. O 7 
professor Felipe apresentou a demanda de que fosse deliberada a nova composição da 8 
Câmara do Curso de Relações Internacionais. Esclareceu que a Câmara é formada por 9 
membros natos, a saber, coordenador de curso, coordenador adjunto, supervisores de 10 
estágio, horas complementares e TCC, representante docente e discente. Explicou 11 
também que a atual demanda de nova composição da Câmara se deve ao fato de o 12 
coordenador e coordenador adjunto do curso não estarem mais lotados no curso de 13 
Relações Internacionais, em razão, respectivamente, de processos de permuta e remoção. 14 
Assinalou as ausências justificadas da representante docente, profa. Fabiane Simioni, em 15 
viagem a serviço da FURG e do professor Antônio Brito, por motivos de saúde. 16 
Apresentado o ponto de pauta sobre a composição da Câmara de Graduação, para que 17 
fosse atualizada da seguinte forma: prof. Dr. Felipe Kern Moreira, coordenador de curso 18 
e supervisor de TCC, prof. Dr. Fernando Comiran, coordenador adjunto, prof. Dr. 19 
Hemerson Luiz Pase, supervisor de estágios, prof. Dr. Antônio José Guimarães Brito, 20 
supervisor de atividades complementares, profa. Dra. Fabiane Simioni, representante 21 
docente e acadêmica Jahde de Almeida Lopez, representante discente. Colocada em 22 
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo para ser 23 
discutido, declarei encerrada a reunião às dezoito horas e vinte minutos, lavrei e assinei a 24 
presente ata.  25 
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