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Aos quinze dias do mês de novembro do corrente ano de dois mil e dezessete, 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 

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DA CHAPA DOS 6 

PROFESSORES DANIEL E LUCIANO. Com a palavra, o Prof. Daniel apresentou 7 

o plano de gestão da chapa dos Prof. Daniel e Prof. Luciano. Intitulado “Plano de Ação 8 

da Coordenação do Curso de Relações Internacionais da FURG”, traz propostas para a 9 

atuação administrativa, para o ensino, pesquisa e extensão. Entre as propostas para 10 

atuação administrativa, destacam-se: representar os interesses do curso nas instâncias 11 

administrativas da faculdade; formalização dos horários de aula, organizados de maneira 12 

dialogada; a utilização do Sistema Eletrônico de Solicitações da FURG com principal 13 

instrumento para atendimento dos estudantes; uso do sitio eletrônico e facebook para 14 

divulgação do curso; organização de seminários para apresentação dos relatórios 15 

gerenciais; auxiliar o Diretório Acadêmico em seu período de transição. Propostas para o 16 

ensino: organização de reuniões pedagógicas; comissão para revisão do Plano Político 17 

Pedagógico; organizar projetos de ensino, como o Debate-Simulado; estimular os 18 

programas de intercâmbio. Propostas para pesquisa: estimular a consolidação de grupos 19 

de pesquisa cadastrados no CNPQ; publicar a série “Estudos em Relações 20 

Internacionais” pela editora da FURG. Propostas para extensão: organizar o encontro de 21 

pesquisa em relações internacionais, ampliar atividades com palestrantes nacionais e 22 

internacionais por videoconferência; auxiliar os estudantes na organização de simulações; 23 

manter o projeto do “Cineclube de RI”; colocar em prática o projeto de RI nas Escolas; 24 

publicar a revista “Campos Neutrais”. Como mecanismos de avaliação, foi proposta a 25 

realização de pesquisa de opinião junto aos estudantes. Os professores presentes 26 

cumprimentaram a iniciativa. B) CRITÉRIOS PARA O PROCESSO SELETIVO 27 

DE VAGAS OCIOSAS (PSVO). Com a palavra, o Prof. Daniel apresentou a 28 

necessidade de o NDE fixar os critérios para o ingresso de alunos no vindouro processo 29 

seletivo de vagas ociosas (PSVO). Com a palavra, o Prof. Luciano salientou a 30 

necessidade de estabelecer um critério mínimo para ingresso. Após debate, o NDE 31 

decidiu pelo seguinte: serão aceitas as modalidades transferência de curso, reingresso, 32 

transferência facultativa, reingresso com mudança de curso e transferência com mudança 33 

de curso. Não foi aceito o ingresso do portador de diploma de graduação. Como 34 

restrição, estabeleceu-se o aproveitamento mínimo de 20% da carga horária do curso. C) 35 

DISCUSSÃO SOBRE O RELATÓRIO GERENCIAL DE 2017. Com a palavra, o 36 



Prof. Daniel procedeu a apresentação do relatório gerencial de 2017, referente ao ano de 37 

2016. Após explicar a contextualização institucional e do curso (que já vinha presente no 38 

relatório gerencial anterior), procedeu à análise da avaliação docente pelo discente. O 39 

curso atingiu uma média de 8,28 no ano de 2015 e 7,01 no ano de 2017. Com a palavra, 40 

o Prof. Luciano ressaltou a necessidade de investigação das causas do decréscimo na 41 

avaliação. Também foram apresentadas as taxas de evasão dos alunos, que contaram com 42 

um significativo aumento. Em discussão, o NDE entendeu que fatores referentes à 43 

dificuldade de adaptação ao Município de Santa Vitória do Palmar dos alunos externos (a 44 

maioria no curso) e a redução da política de auxílio universitário podem ter contribuído 45 

significativamente para o aumento da evasão. O grupo entendeu por reforçar o 46 

engajamento dos professores no curso em todas as esferas (pesquisa, ensino e extensão), 47 

bem como manter a política de divulgação do curso, utilizando internet e redes sociais, 48 

como estratégias para conter e evasão e construir um curso de excelência. Nada mais 49 

havendo para ser discutido, declarei encerrada a reunião às dezenove horas, lavrei e 50 

assinei a presente ata.  51 
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