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ATA 04/2021

CÂMARA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS

 
Aos quinze dias do mês de dezembro do corrente ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, em vídeo
conferência pela Plataforma GoogleMeet, atendendo orientação do Plano de Contingência da
Universidade Federal do Rio Grande referente a Pandemia do COVID19, estiveram reunidos os
professores Fernando Comiran, Antônio Brito, Gabriela de Moraes Kyrillos, Wagner Feloniuk, Hemerson
Luiz Pase, Fabiane Simioni, membros da Câmara de Graduação do Curso de Relações Internacionais.
Ainda, contou-se com a presença dos docentes Felipe Kern Moreira, Guilherme Ziebel de Oliveira e
Bibiana Poche Florio. PAUTA: A) Encaminhamentos para elaboração de Edital de Concurso para
Docente Efetivo(a) do Curso de Relações Internacionais: O Coordenador do Curso de Relações
Internacionais, Prof. Fernando Comiran, informou que assim que homologado pelo Conselho da
Faculdade de Direito a remoção interna do Prof. Felipe Kern, que passará a atuar no campus Carreiros
desta Universidade, a Coordenação de Curso estará autorizada a dar encaminhamentos administrativos
para a organização de concurso para seleção de docente efetivo à fim de atuar no Curso de Relações
Internacionais. Lembrou os membros dessa Câmara que em reunião anterior ficou definido que o perfil
desta vaga contempla graduação em Relações Internacionais com Doutorado em Ciência Política e
Relações Internacionais, considerando a área da CAPES. Dito isto, Comiran solicitou que esta Câmara
deliberasse sobre os eixos temáticos para o Concurso, o local de aplicação das provas e a composição da
banca de avaliação. Em discussão, definiu-se que o concurso deve atender as áreas temáticas de Teoria
das Relações Internacionais, Segurança Internacional e Organizações Internacionais. A Câmara indicou,
também de forma unânime, que o concurso deve ser realizado nas dependências do Campus FURG –
Santa Vitória do Palmar. Em relação a composição da banca, após manifestações de interesse da maioria
dos membros da Câmara, indicou-se o nome do Prof. Felipe Kern Moreira como presidente da banca e da
Profª. Fabiane Simioni como membra interna. Os docentes Fernando Comiran, Gabriela de Moraes
Kyrillos e Wagner Feloniuk foram indicados como membros suplentes internos. Decidiu-se que os
membros titulares da banca estreitarão contatos para a busca dos membros externos, titular e suplente
desta Banca. B) Encaminhamentos para elaboração de Edital de Seleção para Docente Substituto(a)
do Curso de Relações Internacionais: O Prof. Fernando Comiran informou que a vaga a ser preenchida
pelo concurso de professor efetivo é oriunda de uma aposentadora do Instituto de Educação e, com isso,
será possível a contratação de um professor substituto para que assuma as funções acadêmicas enquanto
não houver a nomeação do professor efetivo concursado. Lembrou que a remoção do Prof. Felipe Kern
Moreira é imediata e, assim, poderá haver um período de meses sem preenchimento da vaga com o
professor efetivo. Nesse sentido, após destacar que não há concurso para docente efetivo válido para
pronta contratação, solicitou que a Câmara deliberasse o perfil da vaga, a área temática a formação da
Banca para Seleção de docente substituo do Curso. Após discussão, os membros a banca deliberaram que
a seleção de docente temporário deve buscar um profissional graduado em Relações Internacionais com
mestrado em qualquer área. A Câmara também indicou que esta seleção deve atender as áreas temáticas
Teoria das Relações Internacionais, Segurança Internacional e Organizações Internacionais. Por fim,
definiu-se que a banca do processo seletivo será formada pelos seguintes docentes: Profª. Gabriela de
Moraes Kyrillos (presidente); Prof. Wagner Freloniuk (titular); Prof. Fernando Comiran (titular); Profª.
Fabiane Simioni (Suplente) e Prof. Felipe Kern Moreira (Suplente) e que deverá ocorrer no campus
FURG-Santa Vitória do Palmar. C) Indicação de docente para composição da Comissão de
Elaboração do Regulamento do Campus FURG-SVP: O Prof. Fernando Comiran informou que na
mais recente reunião do Conselho do Campus FURG – Santa Vitória do Palmar deliberou-se que cada
curso de graduação sediado no Campus deveria indicar um nome para compor a Comissão de Elaboração
do Estatuto do Conselho do Campus. Após manifestação de interesse do Prof. Hemerson Pase em fazer
parte da referida Comissão, seu nome foi indicado de forma unânime. D) Indicação da Comissão de
Seleção do Processo Seletivo de Vagas Ociosas (PSVO) 2022/1: O Prof. Fernando Comiran apresentou
o calendário do Processo Seletivo de Vagas Ociosas e solicitou que essa Câmara deliberasse as
modalidades aceitas para ingresso de candidatos no referido processo, além da indicação de três docentes
para compor a Comissão de Seleção do Curso. Em discussão, definiu-se que serão aceitos inscritos em
todas as modalidades possíveis, quais sejam, Mudança de Curso; Portador de Diploma de Graduação;
Reingresso; Reingresso com mudança de Curso; Transferência com mudança de Curso; Transferência
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facultativa. Por fim foram indicados os nomes dos professores Fernando Comiran, Hemerson Pase e
Wagner Feloniuk como membros da Comissão de Seleção PSVO do Curso de Relações Internacionais. E)
Apreciação da Solicitação 67466, da Comissão de Formatura 2021/2, que versa sobre pedido de
manifestação da Câmara em relação ao local de colação de grau da referida turma de formandos:
O Prof. Fernando Comiran apresentou aos membros da Câmara a solicitação 67466, em nome da
Comissão de Formandos 2021/2 do Curso de Relações Internacionais. Em seguida, contextualizou a
demanda, ou seja, o desejo dos formandos para que a cerimônia de colação de grau seja realizada no
Campus Carreiros da FURG. Manifestou que fez contato com o Setor de Outorgas da PRAE para buscar
maiores informações sobre a demanda. Contextualizou também a mesma demanda ocorrida no ano de
2019 e todo o desgaste político entre o Curso de Relações Internacionais e a Administração Superior. O
Prof. Felipe Kern Moreira historicizou o evento do ano de 2019 e considerou legítimo o interesse dos
formandos, manifestação acompanhada por todos os membros da Câmara. O discente Frederico Amorim,
presente na reunião, sublinhou a demanda dos formandos e alertou que essa pauta poderá retornar nas
próximas turmas de formandos. Após discussão a Câmara entendeu que o pedido dos estudantes é
legítimo para o qual não possui óbice, não obstante, a decisão deve ser tomada pelo setor responsável
pelas formaturas em acordo com a Administração Superior da FURG. F) situação da revista campos
neutrais: O Prof. Hemerson Pase, solicitante deste ponto de pauta, relatou as dificuldades encontradas no
andamento e continuidade da revista, destacando o desgaste nas relações com o Programa de Pós-
graduação em Direito e Justiça Social que, segundo professor, deslegitima o papel e importância da
Revista Campos Neutrais. Por fim, manifestou seu interesse em retirar-se da função de editor da revista
no ano de 2022 e, sugeriu, também, a análise da descontinuidade da publicação. O Prof. Felipe Kern
Moreira, com a palavra, prestou solidariedade ao Prof. Hemerson, destacou o brilhante trabalho do Prof.
Hemerson na condução da Revista e destacou a importância em resistir e manter a publicação. G)
Assuntos Gerais: O Prof. Hemerson Pase manifestou indignação com a Ordem de Serviço 02/2015 da
Faculdade de Direito que, veio à luz nas últimas semanas. Sugeriu que esta Câmara elaborasse uma
moção de repúdio e solicitasse a imediata revogação da referida Ordem de Serviço pela Direção da
Faculdade de Direito. No mesmo sentido, o Prof. Antônio Brito se somou a manifestação do Prof.
Hemerson, demonstrando preocupação com o teor da Ordem de Serviço, a qual foi caracterizada como
nefasta. O Prof. Felipe Kern Moreira, também preocupado com a Ordem de Serviço, contextualizou o
debate que está sendo feito no âmbito da Direção da Faculdade de Direito à fim de revogá-la pelos meios
administrativos mais acertados. Por fim, a ideia de “moção de repúdio” não foi votada por não estar na
pauta desta reunião e será considerada em uma reunião futura desta Câmara. Nada mais havendo para ser
discutido, declarei encerrada a reunião às treze horas, lavrei e assinei a presente ata.
 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Fernando Comiran
Coordenador do Curso de Relações Internacionais
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