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ATA 02/2021
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

 
Aos trinta dias do mês de junho do corrente ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, em vídeo
conferência pela Plataforma https://conferenciaweb.rnp.br/, 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, Felipe Kern
Moreira, Hemerson Luiz Pase, Fabiane Simioni, Ricardo Saraiva Frio, membros do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do Curso de Relações Internacionais (RI). Ainda, contou-se com a presença do
docente Prof. Wagner Silveira Feloniuk e Bibiana Poche Florio. PAUTA: A) Aprovação dos Planos de
Ensino e Bibliografia das disciplinas ofertadas no ciclo letivo 2021/1: Após análise pelos membros do
NDE os Planos de Ensino foram aprovados por unanimidade. B) Ajustes na política de editais de
Trabalho de Conclusão de Curso: o Prof. Wagner Silveira Feloniuk, Supervisor dos Trabalhos de
Conclusão de Curso informou que após o mais recente Edital de Orientação e do ingresso de estudantes
pelo PSVO em condições de já realizarem a disciplina de Pesquisa em Relações Internacionais I faz-se
necessário ajustar a distribuição de vagas de orientação. Neste sentido, de forma unânime, este NDE
aprovou o acréscimo de duas vagas de orientação para a Profª. Gabriela de Moraes Kyrillos, à fim de
atender a estudante Kissiany Correa de Castro e Wendel Lucero Ferreira, ingressantes pelo PSVO e aptos
a cursar a cadeira de Pesquisa em Relações Internacionais I; uma vaga adicional ao docente Fernando
Comiran, duas vagas adicionais ao Prof. Wagner Feloniuk e a aprovação de orientação da discente Ana
Lívia Tarcilla Silva Godinho pelo docente Luciano Vaz Ferreira. Ainda sobre este ponto de pauta
discutiu-se sobre a obrigatoriedade do vínculo com IES para participar de bancas de TCC. Definiu-se que
o Prof. Wagner Feloniuk coletará informações para propor minuta de reforma do regulamento do TCC. C)
Parecer sobre o uso de cadeiras de pós-graduação em pedidos de aproveitamento de estudos: O
Prof. Fernando Comiran manifestou pedido de informações de discente com ingresso pelo PSVO sobre a
possibilidade de aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em nível de pós-graduação. Orientou-
se que o Prof. Fernando Comiran, Coordenador do Curso, faça consulta formal à PROGRAD sobre o
tema para, em seguida, apreciação deste NDE. D) Aulas inaugurais do Curso de Relações
Internacionais: debateu-se a melhor forma em definir as aulas inaugurais do Curso. Decidiu-se que esta
demanda pode ser coordenada diretamente pelo Coordenador do Curso. E) Assuntos Gerais: Não houve.
Nada mais havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às dezoito horas, lavrei e assinei a
presente ata.

 
 
 
 

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