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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, Fernando Comiran, Hemerson Luiz Pase, bem como a representante discente 4 
Jahde de Almeida Lopez, membros da Câmara de Graduação do Curso de Relações 5 
Internacionais (CGRI). PAUTA: A) INFORMES; B) ESCOLHA DO NOVO 6 
SUPERVISOR DE TCC E, C) APRECIAR SOLICITAÇÃO DE PROVÁVEIS 7 
FORMANDOS 2019. Nos informes o professor Felipe manifestou que os projetos de 8 
extensão Palestras, Cineclube e RI nas escolas haviam sido repassados para o professor 9 
Wagner Feloniuk de forma que fosse dada continuidade aos mesmos no ano de 2019 e 10 
que também fosse possível recadastrá-los no SisProj de forma a conseguir incluí-los na 11 
pauta da próxima reunião da FaDir, na sexta-feira subsequente, e também conseguir 12 
pleitear bolsas EPEC de forma tempestiva. Manifestou também que todos os 13 
professores podem participar das ações dos referidos projetos de extensão e promover 14 
ações de forma autônoma, articulados com o professor Wagner que passa a ser o 15 
coordenador geral dos projetos. Quanto ao primeiro ponto de pauta, sobre a escolha de 16 
novo supervisor de TCC, o professor Felipe explicou que na atual composição Câmara 17 
cumularia a função de coordenador de curso e supervisor de TCC e que podem também 18 
ser discutidos neste colegiado uma nova distribuição das supervisões. Também informou 19 
que os novos professores do curso, professora Gabriela e professor Wagner, em função 20 
da carga horária de 20h, segundo orientação da direção da unidade, não seria adequado 21 
que assumissem as atribuições administrativas das supervisões. Após discussão sobre 22 
este tema de pauta os professores entraram em consenso que não seria o momento para 23 
a decisão e deliberação sobre a reformulação das supervisões tendo em vista a ausência 24 
justificada de dois membros do colegiado. Ademais, os membros da Câmara decidiram 25 
por uma manifestação da Câmara à Direção e ao Conselho da FaDir no sentido do 26 
apoio quanto ao aumento da carga horária dos professores Gabriela e Wagner, para 40 27 
horas com dedicação exclusiva, para que pudessem participar de forma mais plena de 28 
todas as atividades e atribuições administrativas do curso. No segundo ponto de pauta, 29 
sobre solicitação de prováveis formandos 2019, a representante discente manifestou o 30 
interesse de prováveis formandos do ano de 2019 para que a cerimônia de colação de 31 
grau fosse realizada no campus sede da FURG. Já que não foi apresentada à Câmara 32 
uma solicitação formal dos interessados, a Câmara, após discussão sobre o tema, decidiu 33 
por solicitar que fosse apresentada à Coordenação de curso, solicitação formal de 34 
manifestação da Câmara de Graduação, subscrita por todos os solicitantes, de forma que 35 
pudesse ser apreciada por este colegiado. O professor Comiran relembrou aos 36 
conselheiros a orientação do professor Anderson Lobato, diretor da FaDir, que a 37 
solicitação dos prováveis formandos fosse apreciada pela Câmara de Graduação em 38 



reunião extraordinária convocada para deliberar sobre este único ponto de pauta. Nada 39 
mais havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às dezenove horas, lavrei e 40 
assinei a presente ata.  41 
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