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Realizou-se no trigésimo dia de outubro de dois mil e vinte (30/10/2020) a Assembleia              

Geral do Diretório Acadêmico de Relações Internacionais, na qual foram discutidos tópicos            

essenciais e de substancial importância para nós estudantes. Dentre estes, o principal e com              

maiores apontamentos pelos alunos foi a falta da vaga docente para o curso de Relações               

Internacionais. Por ser um fator de extrema urgência e que afeta diretamente o corpo estudantil, o                

Diretório Acadêmico de Relações Internacionais decidiu emitir em consonância com os demais            

alunos uma nota a respeito dessa pauta. 

Compreendemos de forma íntima e enfrentamos cotidianamente - a mais de um ano - a               

problemática que é não ter mais um(a) professor(a), por dois motivos principais. O primeiro se               

constitui por questões institucionais ou estruturais, visto que, o curso de Relações Internacionais             

de Santa Vitória do Palmar, é constituído e estruturado no limite do corpo docente, ou seja,                

qualquer vaga que perdermos afetará substancialmente a administração e a oferta de cadeiras que              

são cruciais para o desenvolvimento mínimo da nossa graduação. Fomos afetados diretamente            

por questões deliberativas e tomadas de decisões de instâncias que não nos competem, mas que               

nos ferem diretamente, trazem consequências diversas e interferem negativamente em todo o            

percurso acadêmico. 

O segundo apontamento, se consolida de forma mais íntima no sentido de perder de fato a                

figura de um(a) professor(a). A docência é uma atividade cujos significados, para o nós              

estudantes, assumem proporções que ultrapassam a sala de aula e perduram na nossa formação.              

A relação professor-aluno vai além da transmissão de conteúdos e conhecimentos específicos, é             

complexa por ser mediada pelo contexto social e político do professor e dos alunos.              

Paralelamente, abrange aspectos que se estabelecem em qualquer interação social, uma vez que a              



ação docente é, além de educacional, uma ação social, psicológica e cultural. Dessa forma, os               

aspectos emocionais imbricados nessa convivência têm grande significado na construção do           

conhecimento e são significativos para o curso de Relações Internacionais. 

É evidente que é de extrema urgência o processo de inserção de uma nova vaga para o                 

nosso curso, visto que esse déficit engloba fatores que impactam fundamentalmente a nossa             

graduação, a produção científica, intelectual e a gama de conhecimentos adquiridos durante os             

anos de formação acadêmica, mas que para além disso, influenciam na nossa construção social e               

refletirão no nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Sendo assim, nós, estudantes de            

Relações Internacionais de Santa Vitória do Palmar, jamais nos contentaremos com a atual             

situação que estamos inseridos. 
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