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ATA 06/2020

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

 
Aos três dias do mês de agosto do corrente ano de dois mil e vinte, às quatorze horas,
atendendo orientação do Plano de Contingência da Universidade em função da Pandemia do
Covid19, em vídeo conferência pela Plataforma conferenciaweb.rnp.br estiveram reunidos os
professores Fernando Comiran, Gabriela de Moraes Kyrillos, Felipe Kern Moreira, Fabiane
Simioni, Livia Madeira Triaca, Hemerson Pase e Antônio Brito, membros do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do Curso de Relações Internacionais (RI) da Universidade Federal do Rio
Grande (FURG). Também, registra-se a presença dos docentes Wagner Silveira Feloniuk,
Bibiana Poche Florio, José Carlos da Silva Cardozo e Wellington Freire Machado na condição
de convidados. PAUTA: A) Análise do Calendário Emergencial 2020-2021: Com a palavra, o
professor Fernando Comiran destacou a divulgação do novo calendário acadêmico, chamado
de “Calendário Emergencial” aprovado pelo COEPEA, determinado a retomada das atividades
acadêmicas para o dia quatorze de setembro do corrente ano. B) Apresentação dos prazos
acadêmicos e administrativos da retomada das atividades: Já no segundo ponto da pauta
o professor Fernando Comiran, Coordenador do Curso de Relações Internacionais destacou ter
recebido da Pró-Reitoria de Graduação os prazos para atos administrativos de professores e
coordenadores relativos a retomada das atividades acadêmicas. Neste sentido, apontou que o
prazo limite para solicitação de oferta de novas disciplinas é de sete de agosto, lembrando que
os docentes que desejassem ofertar a cadeira de Pesquisa em Relações Internacionais II,
tema abordado em reunião anterior, deveriam informar a Coordenação dentro deste prazo. O
Prof. Hemerson Pase lembrou que eu reunião anterior explanou a situação em torno de seu
estágio pós-doutoral e, em virtude dela, poderia ofertar a cadeira de “Pesquisa em Relações
Internacionais I”. O Prof. Fernando Comiran seguiu apresentando os prazos acadêmicos e
administrativos e enfatizou a data limite para a inserção dos novos planos de ensino pelos
docentes do Curso. A data máxima para tal procedimento é de dezenove de agosto. Em
seguida apontou que entre os dias vinte e vinte e seis de agosto será agendada uma nova
reunião deste Núcleo Docente à fim de analisar e validar estes novos Planos de Ensino.
C) ASSUNTOS GERAIS: O Prof. Fernnado Comiran, com a palavra, informou que a
Coordenação de Curso realizará na quinta-feira, seis de agosto, uma reunião virtual com os
discentes do Curso com o objetivo de debater a retomada das atividades acadêmicas, sanar
dúvidas relativas a resolução 023/2020 do COPEA e, por fim, apresentar o novo regulamento
das atividades complementares do curso, debatido e aprovado anteriormente por este NDE e
pela Câmara de Graduação do Curso de Relações Internacionais. Por fim, o Coordenador do
Curso, Prof. Fernando Comiran, informou ter sido procurado pela PRAE que relatou ter sido
procurada por discentes matriculados em “Pesquisa em Relações Internacionais I” relatando
dificuldades na construção de seus projetos de pesquisa, muito em função das
excepcionalidades causadas pelo desajuste do calendário da Universidade. Debateu-se a
questão e definiu-se que os docentes com turma na referida disciplina poderiam fazer contato
com seus orientandos e, caso identificassem alguma demanda neste sentido, encaminhassem
para a Coordenação de Curso para que esta fizesse um diálogo de aproximação com a PRAE.
Por fim, os membros deste Núcleo Docente sugeriram um encontro virtual para trocas de ideias
e experiências pedagógicas em ensino virtual. Definiu-se que o mesmo seria realizado no dia
dez de agosto sob organização da Coordenação do Curso. Nada mais havendo para ser
discutido, declarei encerrada a reunião às quinze horas, lavrei e assinei a presente ata.  
 
 
 

 
Prof. Dr. Fernando Comiran

Coordenador do Curso de Relações Internacionais
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