
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

ATA Nº 19 DO ANO DE DOIS MIL E VINTE

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE RI

Aos  vinte  e  seis  dias do  mês  de  outubro  do  ano  de  dois  mil  e  vinte,  às  dez  horas por

videoconferência,  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.  Estavam

presentes  os  professores:  Arthur  Coelho  Dornelles  Jr,  Júlio  Eduardo  Rohenkohl,  Günther

Richter Mros, José Renato Ferraz da Silveira, Joséli Fiorin Gomes, Júlio Cossio Rodriguez e as

representantes discentes Taís Alexandra Chiquitelli e Karolayni Baldoni Costa. Os professores

Thomaz  Francisco  Silveira  Santos  e  Igor  Castellano  da  Silva  justificaram  suas  ausências.

Dando início a pauta:1) Aprovação dos pedidos de equivalências de disciplinas. O aluno Victor

Hugo  Gusmão  solicitou  aproveitamento  de  disciplina  cursada  e  aprovada  no  curso  de

Psicologia.  Esta foi aprovada por todos os presentes  e será  aproveitada como DCG 2003 -

Tópicos em RI. A disciplina cursada, durante o intercâmbio, pelos discentes Nathália Rohr dos

Santos e Felipe Porta foi aprovada, equivalendo à disciplina ERI 1020 - Política Internacional

no  Mundo  Contemporâneo,  da  grade  curricular  de  Disciplinas  Específicas  das  Relações

Internacionais,  contabilizando 60 horas/aula. O resultado da votação de aproveitamento como

disciplina obrigatória foi de cinco votos favoráveis e dois desfavoráveis. Para tal aprovação foi

levado em conta a Resolução 025/2017, da UFSM, que regulamenta os processos de dispensa

de  disciplinas,  e  a  relevância  de  realização  de  intercâmbio  para  formação  do  aluno.  Para

minimizar a dificuldade de análise das disciplinas realizadas  em universidades  estrangeiras,

como falta  de  documentação,  programas,  ementas,  o  colegiado  elegeu  uma  comissão  que

elaborará  um Manual  de  Intercâmbio para  os  alunos  do  curso  de  Relações  Internacionais,

contendo uma espécie de checklist de documentos e informações importantes. A comissão será

composta pelos professores Bruno Hendler, Júlio Rodriguez e Arthur Dornelles. 2) Solicitação

do  aluno  Felipe  Porta.  O  aluno  solicita  ao  colegiado  a  possibilidade  de  matricular-se  em

disciplinas durante o calendário suplementar da UFSM sem ter sido matriculado no calendário

convencional do primeiro semestre letivo de 2020. A solicitação decorre do fato de ter atrasado

algumas disciplinas devido à  realização de  intercâmbio bilateral na Universidade de Lisboa.

Como a Resolução 024, de 11 de agosto de 2020, no seu artigo 28, prevê a realização de novas
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ofertas relacionadas ao primeiro semestre e segundo semestre de 2020, será possível, desde que

não haja sobreposição de horários e o professor da disciplina autorize e/ou haja vaga. Porém,

recomenda-se que o discente faça novo pedido formal no final do segundo semestre letivo de

2020, que, de acordo com o calendário da UFSM, ocorrerá em fevereiro de 2021. 4) Ciência da

equipe que analisará o processo de revalidação do diploma estrangeiro. A ordem de serviço já

foi  emitida pela direção do CCSH, e  é composta pelos professores  Günther Mros,  Thomaz

Santos  e  Joséli  Gomes.  5)  Recurso  financeiro,  repassado  pela  PROGRAD,  no  valor  de

setecentos reais (R$700,00), proveniente desse processo. Como o recuso só pode ser usado em

custeio ou reclassificado para bolsa, todos os presentes decidiram destinar o recurso para uma

bolsa  de  formação,  paga  em duas  parcelas.  A  proposta  é  a  de  escolher  um bolsista  para

reformular  e  atualizar  a  página  do  curso  e  a  dos  grupos  de  pesquisa  e  de  extensão.  A

coordenação enviará e-mail para verificar a demanda e o interesse dos projetos vinculados ao

curso. Também será lançado um edital de seleção de bolsista,  direcionando à candidatura de

discentes capacitados  em  mídias  digitais/redes  sociais.  A  comissão,  que  fará  o  edital  e

conduzirá o processo de seleção, será composta pelos professores Bruno Hendler, Júlio Cossio

Rodriguez  e  pela  TAE  Joselaine  Medeiros.  6)  Atualização  do  Programa  da  Disciplina

Economia da Tecnologia, proposto pelo prof. Júlio Rohenkohl. Foi aprovada por unanimidade,

já que é o professor da disciplina tem total gerência sobre o seu conteúdo. 7) Orientações de

Trabalho de Conclusão de Curso A. Foram cinco alunos matriculados no 2º semestre de 2020 e

a orientação ficou definida da seguinte forma: 

Aluno/a Orientador/a
Ana Karla Santana Adriano Pereira
Ana Elaine Fabian Joséli Gomes
Gabriele Medeiros Joséli Gomes
Laiza Siqueira Igor Castellano
Matheus Santos Lima Bruno Hendler
8) Discussão sobre coorientações nos TCCs. Foi decidido que pode haver coorientação nos

TCCs,  no  entanto  não  há  como  computar  horas  de  trabalho  no  sistema.  O  (a)  professor

(a)receberá certificado, emitido pela coordenação do curso. Como não havia mais nada a ser

tratado, encerra-se a presente ata que será assinada por mim, Joselaine 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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