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ATA Nº 31 DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM 5 

 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE RI 6 

Aos 26 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, 7 
pelo google meet, link: meet.google.com/srf-ejez-jge, realizou-se a Reunião Ordinária do 8 
Colegiado do Curso de Relações Internacionais, do Centro de Ciências Sociais e Humanas, da 9 
Universidade Federal de Santa Maria, sob a presidência do Prof. Dr. Günther Richter Mros, 10 
Coordenador do Curso. Estavam presentes os professores: Joséli Fiorin Gomes, Júlio Eduardo 11 
Rohenkohl, Ademar Pozzatti Junior, Bruno Hendler, Igor Castellano da Silva, Júlio Cossio 12 
Rodriguez e José Renato Ferraz da Silveira e os representantes discentes Douglas Reichert e 13 
Giovanna Angelotti. O professor Thomaz Francisco Silveira Santos não participou e não 14 
justificou a sua ausência.  De imediato foi dado início às discussões. 1)  Certificado de inglês 15 
do aluno Vítor Augusto Larrossa Hatje. O aluno apresentou o certificado TOEFL, com data 16 
de realização em 22 novembro de 2018. Como os certificados para equivalência do Teste de 17 
Língua Estrangeira têm validade de dois anos, os membros do colegiado, por unanimidade, 18 
indeferiram o pedido. Sobre esse assunto, o prof. Günther Mros comunicou aos demais que, 19 
primeiramente, conversou pelo whatsapp com o pró-reitor de graduação, prof. Jerônimo 20 
Tybusch, sobre a questão do Teste de Suficiência em Leitura em Língua Estrangeira (TESLLE) 21 
abrir as inscrições para todos os alunos do curso de Relações Internacionais e, posteriormente, a 22 
coordenação enviou memorando, tramitado pelo PEN SIE, à PROGRAD, solicitando que haja 23 
possibilidade de liberação para realização do TESLLE em qualquer semestre, e não apenas a 24 
prováveis formandos.  Na UFSM as inscrições para o teste abrem, no portal do aluno, somente 25 
para os alunos da graduação que estejam cursando o último ano do curso, ou seja, na condição 26 
de provável formando. O curso de Relações Internacionais, todavia, exige em seu PPC, para 27 
integralização curricular, uma certificação em idioma estrangeiro. Nesse sentido, seria 28 
importante haver a possibilidade de se realizar o TESLLE em qualquer semestre do curso. 2) 29 
Autorização ad referendum de matrícula em carga superior ao máximo permitido por 30 
período da provável formanda Júlia Delboni. A carga horária máxima por semestre 31 
permitida no  PPC do curso é de 540 horas e a aluna está matriculada com 620 horas. A aluna 32 
também mandou e-mail para coordenação do curso, comprometendo-se a cumprir todos 33 
créditos. Todos os presentes aprovaram a carga horária da aluna Julia Delboni. 3) EEERI 34 
(DARI). O professor Günther passou a palavra para o representante do DARI, Douglas 35 
Reichert, explicar a demanda. O aluno mencionou que os estudantes de RI e o Conselho 36 
Regional de Estudantes de RI estão tentando promover o Encontro Estadual de Estudantes de 37 
RI em dezembro de 2021. Também comunicou que ele e outros alunos da UFSM estão na 38 
comissão organizadora. A demanda era a disponibilidade de algum professor para registrar o 39 
projeto institucionalmente. Entretanto, de antemão, ele já havia conversado com o prof. 40 
Thomaz Santos, que aceitou registrar o projeto. A professora Joséli Fiorin Gomes se pôs à 41 
disposição para ajudar, por ser da diretoria da Associação Brasileira de Relações Internacionais 42 
(ABRI), na busca por palestrantes. Os demais professores também se comprometeram a ajudar 43 



em palestras e convites a palestrantes para o evento. 4) Discussão sobre a reforma do PPC: 44 
Curricularização da Extensão, Ensino Híbrido, provável disciplina sobre Inovação, 45 
Empreendedorismo e Propriedade Intelectual, Estágios e Reformulação de Ementas. O prof. 46 
Günther mencionou que esse tópico da pauta é mais uma discussão inicial, tendo em vista a 47 
necessidade de curricularização da extensão até agosto de 2022 e a consequente necessidade de 48 
reformulação do Projeto Pedagógico do curso. Também ressaltou que tem ciência de que a 49 
proposta deve partir do NDE para formalização pelo colegiado, no entanto, acha oportuno 50 
instigar os presentes para já pensarem no que pode ser alterado no PPC, sobretudo quanto a 51 
conteúdo e bibliografia de disciplinas. Antes de abrir para o debate, o professor também falou 52 
que o ensino híbrido, em decorrência do contexto da pandemia, pode vir a ser uma tendência 53 
nas universidades. O tema precisa ser amplamente discutido na instituição. Relatou uma 54 
consulta da Controladoria Geral da União sobre inovação e empreendedorismo, o que pode dar 55 
margem para que haja, no futuro, a exigência de alguma disciplina voltada à inovação, ao 56 
empreendedorismo e à propriedade intelectual. Por fim, relatou que, sobre o Termo de Estágio 57 
a alunos do curso, está indeferindo os que não têm supervisor(a) na área de Relações 58 
Internacionais. Após essa breve explanação, os professores manifestaram-se. O prof. Igor 59 
Castellano mencionou a dificuldade de delimitação da atividade de extensão no âmbito da 60 
UFSM. O prof. Júlio Rodriguez também questionou o termo extensão. Está se tornando difícil 61 
ser extensionista, pois, primeiramente, não há um consenso entre os gestores do que é extensão. 62 
Nesse momento, mencionou a solicitação que fez ao coordenador do curso, Prof. Günther, de 63 
consultar a PROGRAD e a PRPGP sobre a contabilização de encargos didáticos durante a JAI. 64 
O prof. Günther respondeu que foi encaminhado memorando pelo PEN SIE, e que ainda não 65 
obteve resposta. O prof. Júlio Rodriguez acredita que as normas devam estar claras e 66 
explicadas. A pandemia, na sua opinião, veio para tornar os setores ainda mais desumanizados. 67 
O prof. Júlio Rohenkohl opinou sobre a questão da inovação nas universidades. Segundo ele, 68 
inovação é algo que compete às empresas. Então, antes de mais nada, dever-se-ia discutir “o 69 
que é inovação?”. Sobre sua disciplina, CIE 139 - Economia da Tecnologia, ministrada tanto 70 
para alunos no curso de economia quanto no curso de RI, está aberto a alterações e sugestões, 71 
tendo em vista que o público de RI tem um perfil mais sistêmico. O prof. Bruno Hendler falou 72 
que deseja reformular as ementas das disciplinas ERI1016 - Economia Política Internacional e 73 
ERI1020 - Política Internacional no Mundo Contemporâneo. Dando sequência às falas, a aluna 74 
Giovanna mencionou a importância da extensão para os alunos e alunas de RI, sobretudo para 75 
os primeiros semestres, e essa atividade deveria ser mais incentivada. Como não havia mais 76 
inscrição dos demais membros, o professor Günther Mros usou o espaço para relatar que a 77 
função do coordenador é, às vezes, é um pouco complicada, e ele está cobrando ajustes na 78 
tramitação dos planos de ensino dos professores por ser isto uma demanda da instituição ao 79 
coordenador de curso. Pede desculpas aos colegas por pedir essas correções nos planos, mas é 80 
algo que, como coordenador, acaba sendo cobrado. A professora Joséli Gomes pediu para que, 81 
na próxima reunião do NDE, por se tratar de uma ampla reformulação do PPC, todos e todas 82 
contribuam, enviando alterações nas ementas das disciplinas para o prof. Günther, presidente 83 
do NDE. Devido ao adiantado da hora, a reunião foi finalizada. A presente ata será assinada por 84 
mim, Joselaine Medeiros Cobo, Técnica em Assuntos Educacionais e Secretária do Curso de 85 
Relações Internacionais, pelo prof. Dr. Günther Richter Mros, Coordenador do Curso, e pelos 86 
demais membros do colegiado do curso que estavam presentes à reunião. 87 
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