
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

ATA Nº 27 DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM

 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE RI

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas da manhã, pelo

Google  Meet  —  link  disponibilizado  aos  participantes:  meet.google.com/gbg-wvgi-azn —,

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.  Günther  Richter  Mros,  Coordenador do Curso. Estavam presentes  os professores:

Ademar Pozzatti Junior, Arthur Coelho Dornelles Junior, José Renato Ferraz da Silveira, Bruno

Hendler, Júlio Eduardo Rohenkohl, Thomaz Francisco Silveira Santos, Joséli Fiorin Gomes,

Igor Castellano da Silva, Júlio César Cossio Rodriguez, e os discentes Douglas Welter Reichert

e Giovana Angeloti. O professor Günther Mros deu as boas-vindas a todos e todas, mencionado

o fato  de  ser  sua  primeira  reunião  como presidente  do  colegiado  e  desejando  uma  ótima

reunião.  Saudou também os  novos  membros  discentes  e  já  deu  início  a  pauta  da  reunião.

1)Demanda por assinatura de contrato de Estágio Não Obrigatório da estudante Gabriela

Jacobs e padronização das políticas de Estágios Não Obrigatórios, realizados pelos (as)

estudantes do curso. O professor Günther trouxe o assunto para discussão, por perceber que a

proposta  de  estágio  da  aluna  não  tinha  correlação  com  as  atividades  atinentes  ao  Projeto

Pedagógico do Curso (PPC) de Relações  Internacionais. No seu entendimento, as empresas

usam essa estratégia para evitar encargos trabalhistas e seu voto de, antemão, era contrário à

aprovação do estágio. A aluna Gabriela então teve oportunidade de expor seu ponto de vista,

falando que precisa do estágio para se manter e continuar fazendo a faculdade. Entende que não

há oportunidades na área de RI e que, como já atuou na Empresa Junior F5 na área de vendas,

acredita  ser uma atividade afim.  Os demais membros do colegiado  se manifestaram:  todos

foram  favoráveis  à  aprovação  do  contrato  de  estágio,  tendo  uma  postura  flexível  pela

dificuldade  de  se  ter  estágios  específicos  em  Relações  Internacionais  no  interior  do  RS.

Também mencionaram o fato não haver  uma regulamentação  no PPC no curso referente  a

estágios. A professora Joséli Fiorin Gomes se voluntariou a assumir a orientação do estágio da

aluna Gabriela Jacobs. Os professores e, sobretudo o professor Günther, enquanto coordenador

da empresa Jr, tentarão maior engajamento e participação de empresas na área do curso no

sentido  de  oferecer  estágios  qualificados.  O professor  Günther  mencionou que  solicitará  à

direção  do  Centro  nova  portaria  do  Núcleo  Docente  Estruturante  (NDE)  e  adiantou  que
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convocará  reunião  desse  núcleo  para  elaborar  política  de  estágio  para  o  curso.  Após  a

elaboração no âmbito do NDE essa minuta passará pela avaliação e deliberação do colegiado

do curso. Independente disso, o estágio da discente foi aprovado. As únicas ressalvas são de

verificar se a empresa tem convênio com a UFSM ou com o agente de integração CIEE e de

tramitar o contrato para assinatura digital via PEN SIE. 2) Estabelecimento de padronização

nos  processos  de  solicitação  de  ACGs  e  de  dispensa  de  disciplinas.  Antigamente,  essa

solicitação  era  feita  em  formulário  específico,  com  datas,  para  lançamento  via  SIE,

estabelecidas pela coordenação. Agora, com a informatização das atividades acadêmicas, esse

item encontra-se no portal do aluno, que pode lançar as suas atividades complementares de

graduação  a  qualquer  momento.  Após  o  lançamento  dos  certificados  e  aprovação  do

coordenador do curso, as horas são computadas automaticamente no histórico escolar do (a)

requerente.  O  professor  Günther  comunicou  que  manterá  o  fluxo  contínuo  e  criará  pastas

individuais  para  verificação  dos  atestados  comprobatórios  já  lançados  de  modo  a  evitar

aproveitamento  do  mesmo  certificado  mais  de  uma  vez.  3)  Repasse  de  dados  sobre

defasagem no número de docentes  do curso para os demais  membros do colegiado.  O

professor Günther repassou os dados, apresentados para o diretor do CCSH, sobre a relação

entre o número de alunos para cada docente, sendo que o curso de RI apresenta um dos maiores

índices. No curso, são mais de 30 alunos para cada professor,  sem contar demais encargos,

como orientação  de  TCCs,  pesquisa,  extensão  e  gestão.  Tendo  em vista  esse  número,  os

professores do curso precisam se mobilizar não só no Departamento de Economia e Relações

Internacionais - DERI, como também no Centro para obter mais docentes. O curso apresenta

áreas  carentes,  que  precisam  ser  supridas.  O  Prof.  Reisoli  Bender  Filho,  chefe  do  DERI,

comprometeu-se a  disponibilizar  para  o  curso de  RI a  próxima vaga  docente.  No entanto,

segundo o prof. Günther, o ideal era a obtenção de pelo menos mais duas vagas docentes para o

curso  de modo a equiparar  com os demais  cursos  do CCSH. Ressaltou,  novamente,  que a

mensuração  dos  encargos  didáticos  é  falha,  porque  os  professores  envolvem-se  em muitas

atividades  que  não  são computadas  nos relatórios  do SIE.  4)  Repasse  de informações  de

orçamento  e  de informações  resultantes  da Reunião do  Conselho  de Centro  de  07 de

junho.  O  valor  a  ser  repassado  para  o  curso  de  RI  é  de  $10.391,41  para  custeio  e  de

R$1.716,97 para Recursos de Capital. 5) Repasse de demandas dos estudantes do DARI. O

representante do DARI, Douglas Reichert expôs, aos presentes, a demanda dos alunos ocorrida

na assembleia do dia 02 de junho de 2021. A maior deficiência do curso, segundo os alunos, é

em DCGs e cursos especializados. As disciplinas mais votadas são na área do meio ambiente,

feminismo e línguas estrangeiras. Os alunos apontaram a dificuldade de conseguir disciplinas

extracurriculares do curso de Letras. De acordo com o Professor Igor Castellano, essa discussão
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vem desde a reformulação do PPC, e o Departamento de Letras Estrangeiras e Modernas não

mostrou interesse em ofertar disciplina específica para o curso de RI nem reservar algumas

vagas para os alunos no próprio curso de Letras. Acredita, portanto, que seja necessária uma

reunião em conjunto com as Letras e Coordenaria de Desenvolvimento de Ensino – CODE,

visando tentar sanar esse problema. Quanto aos cursos técnicos, o professor Günther entrará em

contato com a PROGEP para ver se há possibilidade de ampliar vagas nos cursos oferecidos

aos servidores e com a PRAE para ver se há algum projeto no sentido de oferecer cursos de

informática aos alunos, usando bolsistas com conhecimento. Outra área de interesse dos alunos

é a de algum curso voltado para trabalho/mercado na Iniciativa Privada, e, nesse sentido, o

professor  Günther acredita  que possa haver  uma parceria  com a Empresa Junior  F5.  Neste

momento,  enfatizou-se  novamente  a  importância  de  se  ter  um  laboratório  de  Relações

Internacionais, um espaço para discussões e desenvolvimento de atividades da graduação e da

pós-graduação  em  RI.  Devido  ao  adiantado  da  hora  e  por  ter  outra  reunião  agendada,  o

professor  Günther  encerrou  a  reunião.  A  presente  ata  será  assinada  por  mim,  Joselaine

Medeiros  Cobo,  Técnica  em  Assuntos  Educacionais  e  Secretária  do  Curso  de  Relações

Internacionais, pelo Prof. Dr. Günther Richter Mros, Coordenador do Curso, e pelos demais

membros do colegiado.
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