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Aos vinte e três dias do mês de novembro do corrente ano de dois mil e dezesseis, às 1 

dezessete horas, na Sala 1101 da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), campus 2 

Santa Vitória do Palmar (SVP), estiveram reunidos os professores Fabiane Simioni, 3 

Luciano Vaz Ferreira, Felipe Kern Moreira e Daniel Lena Marchiori Neto, membros do 4 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Relações Internacionais. PAUTA: A) 5 

DESEMPENHO DOS ALUNOS. A professora Fabiane iniciou a pauta ressaltando a 6 

importância da discussão sobre o desempenho dos alunos no âmbito do NDE. Com a 7 

palavra, o professor Luciano apontou as dificuldades docentes na leitura e interpretação 8 

dos textos em sala de aula, bem como na escrita. Concordando, o professor Daniel 9 

afirmou que também identificou tal dificuldade na leitura e compreensão dos textos 10 

utilizados em suas provas, o que poderia acarretar em um desempenho limitado. Com a 11 

palavra, o professor Felipe apontou a necessidade de estas habilidades serem 12 

incentivadas em sala de aula, passando tarefas que envolvam a leitura, compreensão e 13 

escrita. B) RELATO DA EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO 14 

“CINECLUBE: RELAÇÕES INTERNACIONAIS E CINEMA”. Com a palavra, 15 

o professor Daniel relatou sobre as atividades realizadas no projeto de extensão 16 

“Cineclube: Relações Internacionais e Cinema”. Consistiu na exibição de dois filmes 17 

(“Kamchatka”, em vinte cinco de agosto, e “Colônia”, em primeiro de setembro) com 18 

posterior discussão (realizada em oito de setembro). O tema escolhido envolveu a Justiça 19 

de Transição, aspectos da Ciência Política, Direito e Relações Internacionais. O retorno 20 

dos alunos foi muito positivo, o que demonstra a importância deste recurso didático. Ao 21 

final da atividade, foi aplicado um questionário de avaliação da atividade. Os resultados 22 

deste questionário foram convertidos em um trabalho científico, sobre o impacto do uso 23 

do cineclubismo na educação em Direitos Humanos para o curso de relações 24 

internacionais. O artigo, escrito em conjunto com o professor Luciano, também 25 

participante do projeto, será apresentado na sétima edição do International Human 26 

Rights Education Conference, a ser realizado entre doze e quatorze de dezembro em 27 

Santiago do Chile. C) DISCUSSÃO SOBRE O RELATÓRIO GERENCIAL DE 28 

2016. Com a palavra, a Professora Fabiane apresentou o relatório gerencial de 2016. 29 

Após apresentar todos os pontos gerais que dizem respeito ao documento 30 

(contextualizações da FURG e do curso de relações internacionais), passou para o ponto 31 

mais importante, a avaliação docente pelo discente. A primeira avaliação realizada foi no 32 

corrente ano 2016, relativo ao primeiro ano de instalação do curso (2015). De acordo 33 

com o relatório, a média atingida pelo curso de relações internacionais na avaliação foi 34 

excelente (média geral de 9,59, acima da avaliação da própria FURG, que ficou no último 35 

ano com 8,08). Como considerações finais do documento, apresentou-se o engajamento 36 



dos professores no ensino, pesquisa e extensão, o que certamente contribuiu para a 37 

excelência na avaliação do curso. D) DEFINIÇÃO DAS BIBLIOGRAFIAS 38 

OBRIGATÓRIA E COMPLEMENTAR. Após breve discussão, o NDE decidiu que 39 

cada disciplina deverá ter três livros de bibliografia obrigatória (sendo que cada livro 40 

deverá ter, em média, nove exemplares na biblioteca). Em relação à bibliografia 41 

complementar, ficou acordado que cada disciplina terá cinco livros (sendo que cada livro 42 

deverá ter, em média, cinco exemplares na biblioteca. Nada mais havendo para ser 43 

discutido, declarei encerrada a reunião às dezenove horas, lavrei e assinei a presente ata.  44 
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