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ATA Nº1 DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 7 

 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE RI 8 

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, 9 

realizou-se a reunião ordinária do Colegiado do Curso de Relações Internacionais, do Centro de 10 

Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Federal de Santa Maria, sob a presidência do 11 

Prof. Dr. José Renato Ferraz da Silveira, Coordenador do Curso. Estavam presentes os 12 

professores Ademar Pozzatti Junior, Igor Castellano da Silva, Júlio César Cossio Rodriguez, 13 

Thomaz Francisco Silveira de Araújo Santos e o prof. Arthur Dornelles Junior, bem como o 14 

representante dos discentes Guilherme Pittaluga Hoffmeister. Dando início à reunião o 15 

professor José Renato anunciou a sua saída oficial da coordenação do curso de relações 16 

internacionais e deu início ao processo de abertura do processo eleitoral para a nova gestão. 17 

Agradeceu a colaboração de todos e pediu seu desligamento do Colegiado do Curso, bem como 18 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Os professores agradeceram a colaboração do prof. 19 

José Renato que esteve à frente do curso desde 2009 e que não mediu esforços para a sua 20 

consolidação. Após isso, foram definidos os membros da comissão eleitoral, composta pelo 21 

professor Júlio Cossio Rodriguez presidente e representante docente, Joselaine Medeiros Cobo, 22 

representante dos servidores Técnicos Administrativos em Educação e Guilherme Pittaluga 23 

Hoffmeister, como representante discente. Também foram definidas as datas para inscrição de 24 

chapas/candidaturas, envio de propostas e a eleição propriamente dita. Foram estabelecidas, 25 

entre os presentes, as seguintes datas: nos dias vinte, vinte e um e vinte e dois de março, 26 

período para inscrição dos candidatos; nos dias vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito de março, 27 

período destinado à apresentação das propostas e, nos dias três e quatro de abril, realização das 28 

eleições, com apuração e divulgação dos resultados no dia quatro de abril.  Como próximo item 29 

da pauta, o professor José Renato propôs a criação de duas DCGs, intituladas Retratos do Brasil 30 

e Tragédias na Política, para oferta no segundo semestre do ano de dois mil e dezoito, a qual 31 

foram aprovadas por unanimidade. Após, como o curso encontra-se em transição curricular, 32 

foram discutidas e analisadas as solicitações dos alunos de permanência no currículo antigo. 33 

Todos os membros foram favoráveis, deferindo os pedidos devidamente justificados. O 34 



colegiado deferiu todos os pedidos de permanência no currículo antigo, porém sem associar a 35 

formatura neste ano, sendo esta de responsabilidade do aluno, de aprovação, cumprimento dos 36 

créditos. O departamento comprometeu-se a ofertar disciplinas que, por ventura, forem 37 

necessárias, com o intuito de não prejudicar os alunos. Outro ponto da pauta, foi vacância da 38 

professora Danielle Pinto, aprovada em concurso na UFSC. O professor Igor Castellano da 39 

Silva, na condição de Chefe do Departamento de Economia e Relações Internacionais, 40 

comunicou que encaminhará processo à PROGEP de abertura de concurso público para 41 

professor (a) na área de RI. O edital visa suprir duas vagas, uma para professor adjunto e outra 42 

para professor substituto. No entanto, de forma emergencial, para que os alunos da disciplina 43 

de Introdução ao Estudo das Relações Internacionais, antes ministrada pela prof.ª Danielle 44 

Pinto, não fiquem sem aulas, os professores Arthur Dornelles Junior e Thomaz Santos 45 

propuseram-se a dividir os encargos até a nomeação dos(as) concursados (as). Por fim, o 46 

professor Júlio Cossio Rodriguez expos que terá nove (9) orientandos de Trabalho de 47 

Conclusão de Curso, sendo este número aprovado pelo colegiado. Sem mais nada a tratar, 48 

encerra-se a presente ata que será assinada por mim, Joselaine Medeiros Cobo, Técnica em 49 

Assuntos Educacionais e secretária do Curso de Relações Internacionais, pelo prof. Dr. José 50 

Renato Ferraz da Silveira, Coordenador do Curso, e demais membros do colegiado. 51 
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