
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

ATA Nº 16 DO ANO DE DOIS MIL E VINTE

 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE RI

 Aos  cinco  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e  vinte,  às  quatorze  horas,  por

videoconferência, em decorrência da suspensão das atividades presenciais na UFSM, realizou-

se  a  Reunião  Ordinária  do  Colegiado  do  Curso  de  Relações  Internacionais,  do  Centro  de

Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Federal de Santa Maria, sob a presidência do

Prof. Dr. Bruno Hendler, Coordenador do Curso. Estiveram presentes os professores: Thomaz

Francisco  Silveira  de  Araújo  Santos,  Julio  Eduardo  Rohenkohl,  Igor  Castellano  da  Silva,

Günther Richter Mros, José Renato Ferraz da Silveira, Joséli Fiorin Gomes e os representantes

discentes Taís Alexandra Chiquitelli, Douglas Reichert e Karolayni Baldoni Costa. A pauta a

ser discutida foi: 1)PREVISÃO DA OFERTA/ALOCAÇÃO DAS DISCIPLINAS PARA O 2º

SEMESTRE DE 2020: o  professor  Bruno apresentou o quadro de alocação das disciplinas

obrigatórias  e  das  DCGs  por  semestre  para  os  professores  do  curso  de  RI  (ANEXO  I).

Salientando que cada professor  deverá ministrar três disciplinas obrigatórias e,  pelo menos,

uma DCG a cada dois semestres. O professor Igor Castellano gostaria que a tabela constasse

em ata, bem como a DCG de maior interesse e/ou preferência de cada professor para possível

oferta. O seu pedido foi aceito e, ao final da ata, em anexo, será inserido esse documento. O

professor  Günther  Mros  mencionou  que  a  tabela  de  alocação  de  disciplinas  possui  caráter

preferencial,  não  de  exclusividade  de  um  professor,  podendo,  desta  forma,  ser  alterada

esporadicamente  desde  que  haja  interesse  e  consenso  entre  os  interessados.  No  segundo

semestre  de  2020,  o  professor  José  Renato  ministrará  a  DCG:  História  das  Relações

Internacionais na Guerra Fria. Também, em conjunto, o professor Günther e a professora Joséli

ministrarão  a  DCG:  Estado  da  Arte:  Relações  Internacionais  e  a  Crítica  ao  Cinema.  2)

ALOCAÇÃO  DOS  PROJETOS DE  EXTENSÃO  POR PROFESSORES.  Formalização  da

responsabilidade  dos  professores  sobre  os  Projetos  de  Extensão,  que  foram distribuídos da

seguinte  maneira:  Projeto UFSMUN,  sob  responsabilidade  do  Professor  Thomaz  Santos;

Projeto  Paralelo 33,  sob responsabilidade  do professor  Igor  Castellano;  Projeto  Empresa

Junior  F5,  sob  coordenação  do  professor  Günther  Mros,  como colaboração  da  professora

Joséli  Gomes,  que  se  responsabilizará  pela  seção  de  paradiplomacia;  Projeto  Carreiras

Internacionais,  sob  coordenação  dos  professores  Bruno  Hendler  e  Sibele  Vasconcelos.  O
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professor Igor pede a palavra para convidar todos os professores para participar do projeto

Paralelo 33, uma vez que conta com discussão de temas diversos através de mídias sociais e de

programas de rádios. O professor Julio Rohenkohl cogitou a possibilidade de interagir com o

paralelo 33, através de parcerias com a revista Economia e Desenvolvimento,  abrindo para

participantes do Curso de RI. O professor Günther, da mesma forma, convidou a todos e todas

para contribuir com a empresa Jr. F5. A professora Joséli se pôs a disposição para ajudar nos

projetos dentro das suas possibilidades, tendo em vista que também tem projetos no Curso de

Direito.  3)  AVALIAÇÃO  DO  PROJETO  DE  EXTENSÃO  “CARREIRAS

INTERNACIONAIS”.  O  professor  Bruno  explicou  que  parte  do  projeto  foi  aplicado  na

disciplina de Laboratório e Projeto de Graduação, ministrada pela professora Sibele, sendo dela

o  mérito  para  a  criação  do  projeto.  Com esse  impulso  inicial,  foi  criado,  cadastrado  e  já

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, podendo, a partir de agora,

contar com entrevistas a egressos do curso, por exemplo. Nesse momento, o professor Bruno

enfatizou que ele e a professora Sibele estão trazendo o projeto ao colegiado para apresentação

e oficialização, já que está institucionalizado e pronto para ser posto em prática. Outro objetivo

é ouvir opiniões e sugestões dos membros do colegiado. O professor Igor pediu a palavra para

parabenizar os professores e reforçar que este deve ser o “carro-chefe” do curso, sendo um

balizador de novas ações e metodologias de ensino no curso. Servirá para qualificar o curso,

entender o que foi feito e o que poderá ser melhorado nesses dez anos de funcionamento de RI

na UFSM. 4) ASSUNTOS GERAIS. Desabafo dos professores e alunos sobre esse período de

pandemia, que está sendo difícil e, ao mesmo tempo, desafiador. Os professores mencionaram

suas  dificuldades,  frustrações  e  incertezas.  Falaram  que  estão  tentando  fazer  o  melhor,

esforçando-se  para  fazer  videoaulas,  podcast,  porém não  são  youtubers e  faltam recursos,

técnicas  e,  até  mesmo,  treinamento  e  suporte  técnico  por  parte  da  Universidade  para  que

possam se aprimorar no uso dessas tecnologias. Os alunos também falaram sobre seus dilemas

e angústias, sobre a dificuldade de se adaptar às aulas remotas, pois muitos não têm acesso à

internet ou a um espaço adequado para estudos. Todos, enfim, têm consciência do momento de

pressão em que se vive e, para tentar achar um caminho mais produtivo em relação às aulas, os

professores  solicitaram um posicionamento do  Diretório  Acadêmico  do Curso de  Relações

Internacionais. Ficou decidido que, após consulta aos alunos, algum representante do DA traga

as demandas ao colegiado para que este, como órgão deliberativo, possa tomar alguma decisão.

O que se constatou, de antemão, é que, quando houver retorno das atividades presenciais, o

primeiro semestre deverá ser recuperado para que não haja prejuízo da aprendizagem. Devido

ao avançado da hora, o professor Bruno encerrou a reunião por videoconferência. Como não

havia mais nada a ser tratado, encerra-se a presente ata que será assinada por mim, Joselaine
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Medeiros  Cobo,  Técnica  em  Assuntos  Educacionais  e  Secretária  do  Curso  de  Relações

Internacionais e pelo prof. Dr. Bruno Hendler, Coordenador do Curso.
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ANEXO I. Alocação preferencial de disciplinas por professor

Distribuição de disciplinas 2020/01  Distribuição de disciplinas 2020/02
 1o 3o 5o DCGs  2o 4o 6o DCGs

Ademar Poz-
za / Joséli 
Fiorin

Noções de Di-
reito  

Direitos Huma-
nos   

Fundamentos do
Direito Internaci-
onal Público

Direito da In-
tegração   

Adriano Pe-
reira       

Comércio In-
ternacional   

Arthur Dor-
nelles Jr.

Noções de 
Ciência polí -
ca

Teoria Polí ca
B    Teoria Polí ca A   

Guerra Estado
e Capital

Bruno Hend-
ler  

Economia Po-
lí ca Interna-
cional  

RI da 
Ásia-
Pacífico   

Análise de 
Polí ca Ex-
terna

Polí ca Interna-
cional no Mun-
do Contempo-
râneo  

Günther Ri-
chter Mros   

História da Polí -
ca Externa Brasi-
leira

RI da 
América 
La na   

História das 
RI C

Polí ca Externa 
no Brasil Con-
temporâneo Cinema e RI

Igor Castel-
lano   Teoria das RI C

Estado 
nação  

Introdução à me-
todologia para RI  

Estudos de Se-
gurança Inter-
nacionall  

José Renato 
da Silveira  

Teoria das RI 
A/História das
RI  B    História das RI A   

História das RI
na Guerra Fria

Julio Rodri-
gues   

Geopolí ca e Es-
tudos Estratégi-
cos

PEX das 
grandes 
potências   

Regionalismo e 
Integração Regi-
onal  

Julio Ro-
henkohl

Noções de 
Economia        

Economia da 
Tecnologia

Sibele de 
Oliveira/Rita
Pauli   

Desenvolvimento
Econômico Brasi-
leiro     Laboratório  

Thomaz San-
tos

Introdução ao
Estudo das 
Relações In-
ternacionais

Ins tuições 
Internacionais     

Teoria das RI
B  

O Uso da For-
ça nas RI

Camillo Jo-
seph      

Teoria e Análise 
Macroeconômica    

Depto. de 
Ciências So-
ciais

Noções Socio-
logia         
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