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Aos vinte e nove dias do mês de outubro do corrente ano de dois mil e dezenove, às 1 

dezessete horas e trinta minutos, na Sala 1201 da Universidade Federal do Rio Grande 2 

(FURG), campus Santa Vitória do Palmar (SVP), estiveram reunidos os professores 3 

Fernando Comiran, Gabriela Kyrillos, Antonio Brito, Wagner Feloniuk, Fabiane Simioni, 4 

bem como a representação discente por meio de Zuri Lima Damasceno. Além destes, 5 

como assistência a presença Felipe Kern Moreira. Havendo quórum foi dado início à 6 

reunião com a seguinte pauta: A) ANÁLISE E ENCAMINHAMENTOS SOBRE A 7 

REFORMA CURRICULAR DO CURSO DE RELAÇÕES 8 

INTERNACIONAIS; B) PERFIL DE VAGA DOCENTE (SUBSTITUTO)  9 

C) ASSUNTOS GERAIS. No primeiro ponto, análise e encaminhamentos sobre a 10 

reforma curricular do Curso de Relações Internacionais, o professor Fernando 11 

Comiran, com a palavra, arrazoou sobre o processo encaminhado pela Comissão 12 

definida em reunião anterior desta Câmara, indicando os critérios utilizados e o teor da 13 

reforma. Neste sentido, apontou que a proposta de reforma curricular se sustentaria em 14 

quatro eixos: a criação de novas disciplinas optativas; a inclusão de novas disciplinas, 15 

também em caráter optativo; a substituição de uma cadeira obrigatória e; a quebra de um 16 

conjunto de pré-requisitos. Em referência ao primeiro eixo acima citado, percebeu-se, 17 

com a chegada de novos docentes e a consolidação do curso a necessidade de uma 18 

pequena atualização curricular para dar espaço a temáticas que aproximam a atuação 19 

científica dos professores com a demanda do corpo discente e do perfil do Curso de 20 

Relações Internacionais. Já o segundo eixo, referente a inclusão de novas disciplinas 21 

optativas, sua concepção parte do pressuposto de aumentar o diálogo entre os cursos de 22 

Relações Internacionais e Comércio Exterior, ambos ofertados no Campus de Santa 23 

Vitória do Palmar. Dessa maneira, otimizando recursos - no caso, a oferta regular de 24 

disciplinas do Curso de Comércio Exterior - podemos ampliar a oferta de disciplinas 25 

optativas no Curso de Relações Internacionais e ampliar a formação nesta área para os 26 

alunos que se interessarem por tal perfil. A substituição de uma cadeira obrigatória, no 27 

caso, a disciplina de Métodos de Análise Econômica por Teoria Econômica, busca 28 

atender uma demanda discente e, sobretudo, ajustar o perfil da oferta de cadeiras de 29 

Economia com base nas percepções dos docentes que as ofertam. Por fim, a quebra de 30 

pré-requisitos se faz com a percepção de melhorar a oferta do curso e tornar o percurso 31 

formativo dos discentes mais fluido e dinâmico. Cabe destacar que o conjunto de quebra 32 

de pré-requisitos se fez, basicamente, em disciplinas não possuíam forte dependência ou 33 

continuidade. Em discussão, os docentes, após algumas situações pontuais referentes as 34 

disciplinas do curso de Comércio Exterior que seriam acrescidas ao Curso de Relações 35 

Internacionais em status de optativa, aprovaram por unanimidade a proposta de reforma 36 

curricular. O Coordenador do Curso e presidente desta Câmara de Graduação, Professor 37 

Fernando Comiran manifestou que a referida proposta de alteração curricular estará 38 



anexa a esta ata. No segundo ponto de pauta, acerca do perfil da vaga docente 39 

(professor substituto), o professor Fernando retomou o assunto já debatido em 40 

reunião anterior desta Câmara e indicou a necessidade da Câmara manifestar uma 41 

posição para que, diante dela, sejam dados os encaminhamentos necessários. Destacou 42 

que estes encaminhamentos são de natureza administrativa, no que concerne os 43 

procedimentos internos para a vindoura seleção como, também, de natureza pedagógica, 44 

pois esta decisão afeta diretamente a organização da oferta de disciplinas par ao semestre 45 

seguinte. Os membros da Câmara, unanimemente, destacaram a oferta de disciplinas 46 

decida na reunião anterior desta Câmara e frisaram, também em unanimidade, que as 47 

necessidades do Curso passam pela seleção de um docente com formação em Relações 48 

Internacionais. Ademais, destacaram a importância de uma manifestação do Núcleo 49 

Docente Estruturante sobre este assunto. Sobre o terceiro ponto, Assuntos gerais, não 50 

houve manifestações dos presentes. Nada mais havendo para ser discutido, declarei 51 

encerrada a reunião às 18 horas, lavrei e assinei a presente ata. 52 
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