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ATA 01/2021
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Aos dez dias do mês de março do corrente ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 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, Lívia Madeira Triaca, membros do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do Curso de Relações Internacionais (RI). Ainda, contou-se com a presença do
docente Wagner Silveira Feloniuk. PAUTA: A) Aprovação dos Planos de Ensino do Curso de Relações
Internacionais para o ciclo letivo 2020/2. Os Planos de Ensino, após análise dos membros do NDE
foram aprovados por unanimidade. B) Devolução do recurso encaminhado ao INEP - avaliação do
curso: A resposta do INEP para o recurso encaminhado pela Universidade, referente a avaliação do
Curso, encaminhada juntamente com a convocação desta reunião, foi amplamente debatida pelos
membros deste NDE. O Prof. Fernando Comiran destacou o resultado positivo do recurso, que alcançou
um acréscimo na avaliação. O Prof. Felipe Kern parabenizou toda a equipe do Curso de Relações
Internacionais. Por fim, o Prof. Fernando destacou a participação decisiva e qualificada do Prof. Wagner
Feloniuk na elaboração do referido recurso. C) Análise do Relatório sobre o Ensino Não presencial: O
Relatório, encaminhado em anexo a convocação desta reunião foi debatido. O Prof. Fernando destacou a
baixa adesão de discentes do Curso de Relações Internacionais neste instrumento de avaliação. O Prof.
Felipe, participante da CPA da Universidade manifestou que há preocupação de diversos colegas de
outros Cursos sobre a adesão das turmas de ingressantes no primeiro semestre de ensino remoto. Definiu-
se que a Coordenação contactará o Diretório Acadêmico de Relações Internacionais (DARI) para estudar
estratégias de diálogo com discentes ingressantes. D) Definição do perfil das vagas ofertadas pelo
PSVO: Por unanimidade, o Núcleo Docente Estruturante indicou os nomes do Prof. Fernando Comiran,
da Profª. Gabriela de Moraes Kyrillos e o Prof. Wagner Silveira Feloniuk para comporem a Comissão de
Seleção do PSVO do Curso de Relações Internacionais. Os membros deste NDE também aprovaram,
unanimemente, as seguintes modalidades de disponíveis para as vaga do Curso de Relações
Internacionais no Edital PSVO 2021/1: Mudança de Curso; Portador de Diploma de Graduação;
Reingresso; Reingresso com Mudança de Curso; Transferência com Mudança de Curso e; Transferência
Facultativa. E) Edital e perfil do Trabalho de Conclusão de Concurso 2021: Os membros do NDE
debateram a possibilidade em repensar a Semana de TCC, flexibilizando as datas de defesa conforme o
calendário de cada docente, no entanto, não houve encaminhamento neste sentido. Em seguida, sobre o
mesmo ponto de pauta definiu-se que a oferta das cadeiras de “Pesquisa em Relações Internacionais I e
II” ocorrerão em fluxo contínuo, ou seja, poderão ser disponibilizadas em qualquer ciclo letivo, de acordo
com a disponibilidade de cada docente responsável pela Orientação do TCC. Em seguida, ainda no
mesmo ponto de pauta, o Prof. Felipe Kern sugeriu aceitar a modalidade artigo científico como Trabalho
de Conclusão de Curso no período coberto pelo Calendário Emergencial a Universidade. Após discussão,
definiu-se que o Supervisor de Trabalhos de Conclusão de Curso, Prof. Wagner Feloniuk, redigirá um
texto permitindo que o TCC possua número menor de páginas em relação ao indicado no atual
Regulamento. Tala alteração compreenderá apenas o período de atividades remotas e se iniciará, após
aprovado, apenas a partir do Ciclo Letivo 2021/1. F) Assuntos Gerais: A Profª. Lívia Triaca informou
estar deixando a Coordenação do Curso de Comércio Exterior e, por isso, pediu desligamento deste NDE.
Os membros deste Núcleo acolheram o pedido da Professora Lívia e, de forma unânime, aprovaram a
indicação do Prof. Ricardo Saraiva Frio, novo Coordenador do Curso de Comércio Exterior, como
membro deste NDE. Com a palavra, o Prof. Felipe Kern sugeriu que fosse indicado pela FaDair, como
uma das metas da Unidade em documento da PROPLAD, a reforma curricular do Curso de Relações
Internacionais. Tal sugestão foi aprovada. O Prof. Fernando relatou que na mais recente reunião do
Conselho da Faculdade de Direito debateu-se e aprovou-se a moção da Unidade em relação a perda de
vaga docente em processo de redistribuição judicial. Ainda o Prof. Fernando Comiran fez relato sobre a
conclusão do processo seletivo de professor visitante, havendo dois candidatos aprovados. Nada mais
havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às dezoito horas, lavrei e assinei a presente ata.
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