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Aos 25 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte de dois, às 8 horas, na plataforma virtual 

Google Meet (videochamada), sob a presidência do Professor Günther Richter Mros, 

Coordenador do Curso, reuniu-se o Colegiado do curso de Relações Internacionais com os 

seguintes membros presentes: professor Ademar Pozzatti Junior, professor Bruno Hendler, 

professora Ednalva Félix, professor Igor Castellano da Silva, professora Joséli Fiorin Gomes, 

professor José Renato Ferraz da Silveira, professor Thomaz Francisco Silveira Santos e a 

discentes Giovanna Angeloti. O discente Douglas Welter Reichert e os docentes Dejalma 

Cremonese e Lázaro Recompensa não participaram da reunião. Dando início à Sessão, o 

Presidente deu as boas-vindas a todos(as) os(as) presentes e, em seguida, passou à leitura da 

pauta única do dia: 1) Deliberação da oferta, em caráter provisório, de percentual de oferta 

de carga horária a distância, nos termos da Resolução UFSM n. 079, de 17 de fevereiro de 

2022, que “Revoga o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE), estabelece 

diretrizes sobre o Calendário Suplementar e o retorno presencial das atividades 

acadêmicas na UFSM”, e da Instrução Normativa PROGRAD n. 04, de 17 de fevereiro de 

2022, que “Faculta aos cursos de graduação presenciais a oferta de percentual de carga 

horária a distância, em caráter provisório, para o retorno presencial das atividades 

acadêmicas da UFSM”. [...] Todos concordaram com a oferta ter sido feita apenas para o 

primeiro semestre e depois, em outro momento, tramitaremos oferta igualmente provisória para 

o segundo semestre. Isto se deu porque o curso tramitará uma reforma de seu PPC quando o 

EAD será definido de forma mais estrutural sobre quando e em quais disciplinas ocorrerá. 

Encerrada a discussão, o Presidente colocou a pauta em votação, tendo sido aprovada a oferta 

do total de 288 (duzentas e oitenta e oito) horas de carga horária a distância no 1º 

(primeiro) semestre de 2022, dentro de uma oferta de 1.140 horas (mil cento e quarenta 

horas, ou dezenove disciplinas de 60h entre obrigatórias e DCGs), o que atende ao limite 

de até 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso, conforme o disposto na 

legislação nacional, pois representa até agora 9,50% da carga em EAD. A partir da presente 

deliberação, no período compreendido entre o dia 11 (onze) de abril de 2022 e 30 (trinta) de 

agosto de 2022, datas estabelecidas no Calendário Acadêmico da UFSM como início do 1º 

semestre de 2022 e fim das atividades letivas do 1º semestre de 2022, incluindo as avaliações 

finais e o fechamento de diários de classe, a matriz curricular do projeto pedagógico do curso 

(PPC) passará a vigorar com os ajustes propostos na tabela anexa, que contém de forma  
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(cont. Ata n. 036/2022 – CCRI) 

discriminada as disciplinas que serão ofertadas a distância e o quantitativo de horas relativo a 

cada uma delas. No que compete às estratégias pedagógicas, também para o referido período, 

inclue-se a previsão do uso de ambientes virtuais de ensino-aprendizagem (AVEA) para o 

desenvolvimento das disciplinas, podendo ser eles o Moodle e/ou o Classroom, bem como o 

emprego de metodologias que envolvam estratégias de interação e interatividade entre docentes 

e discentes e entre os próprios discentes, além do emprego de outros eventuais recursos de 

ensino e de aprendizagem característicos do ensino a distância. Os materiais didáticos deverão 

ser adaptados a esta modalidade de ensino, observando-se boas práticas para elaboração e/ou 

disponibilização de materiais prontos, indicadas pela Coordenadoria de Tecnologia 

Educacional (CTE), vinculada à PROGRAD/UFSM. No que compete ao papel de docentes, 

prevê-se que este seja o responsável pela disciplina e pelas funções que envolvem conhecimento 

de conteúdos, avaliações, estratégias didáticas, organização metodológica, interação e 

mediação pedagógica, junto aos(às) estudantes. Já no que tange à atividade de tutoria, inclue-

se a previsão de que cada uma das disciplinas listadas terá acompanhamento de tutores(as), que 

poderão ser docentes da UFSM e/ou estudantes vinculados aos Programas de Pós-Graduação e 

matriculados(as) em disciplinas de docência orientada, sendo a sua seleção responsabilidade 

dos departamentos didáticos. Os(as) tutores(as) terão o papel de mediar o processo de ensino e 

de aprendizagem, bem como de acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma 

da disciplina, além de: apoiar o(a) docente da disciplina no desenvolvimento das atividades 

docentes; manter regularidade de acesso (preferencialmente no horário fixo da disciplina), 

respondendo às solicitações dos discentes; estabelecer contato permanente com os discentes e 

mediar a realização de atividades; e auxiliar o docente responsável pela disciplina nos processos 

de avaliação. No plano de ensino de cada disciplina, deverão constar informações mais precisas 

sobre estratégias de ensino e de aprendizagem a serem adotadas para o desenvolvimento dos 

conteúdos, além da previsão das formas de interação e interatividade entre docentes e discentes 

e do planejamento de aulas síncronas e/ou assíncronas. Nada mais havendo a tratar, eu, 

Madeline Cervo Bürgin Grotto, secretária do curso, lavrei a presente ata, que vai assinada por 

mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais participantes da reunião. Santa Maria, 02 de maio 

de 2022. A tramitação da ata se dará pelo PEN SIE/UFSM. 

 
 
 
 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Ciência Sociais e Humanas 
Curso de Relações Internacionais 
 
 

(cont. Ata n. 036/2022 – CCRI) 

MATRIZ CURRICULAR 2022/1 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

Dia da se-
mana 

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

1º SEMES-
TRE 

14h-18h 

ISP1205 
NOÇÕES DE 

CIÊNCIA  
POLÍTICA 

 
60H 

Presencial 

ERI1022 
NOÇÕES DE 

DIREITO 
 

60H 

24H em EAD 

Parcialmente 
a distância 
Tutoria: 

aluno de pós 
 
 

ERI1021 
NOÇÕES DE 

CIÊNCIA 
ECONÔMICA 

 
60H 

Presencial 
 

ERI1009 
INTRODUÇÃO 
AO ESTUDO 

DAS  
RELAÇÕES  

INTERNACIONAIS 
60H 

Totalmente à 
distância 

Tutoria de 
um Docente 

ISP1204 
NOÇÕES  

DE  
SOCIOLOGIA 

60H 
Presencial 

3º SEMES-
TRE 

14h-18h 

ERI1011 
HISTÓRIA DAS  

RELAÇÕES  
INTERNACIONAIS 

 B 
 

60H 
Presencial 

 

ERI1013 
INSTITUIÇÕES  

INTERNACIONAIS 
 

60H 
Totalmente à 

distância 

Tutoria de 
um Docente  

ISP1206  
TEORIA  

POLÍTICA B 
 

60H 
Presencial 

 

ERI1026 
ECONOMIA 
POLÍTICA  

INTERNACIONAL 

 
60H 

24H em EAD 

Parcialmente 
à distância 
Tutoria: 

aluno de pós 
 

ERI1012 
TEORIA  

DAS  
RELAÇÕES  

INTERNACIONAIS  

A 
 

60H 
Presencial 

 

5º SEMES-
TRE 

14h-18h 

ERI1030 
DIREITOS  

HUMANOS 
60H 

24H em EAD 

Parcialmente 
à distância 
Tutoria: 

aluno de pós 
 

 

ERI1031 
GEOPOLÍTICA E 

ESTUDOS  
ESTRATÉGICOS 

60H 

24H em EAD 

Parcialmente 
à distância 
Tutoria: 

aluno de pós 
 

ERI1018 
HISTÓRIA DA 

POLÍTICA  
EXTERNA  

BRASILEIRA 
60H 

Presencial 
 

ERI1017  
TEORIA DAS 
RELAÇÕES  

INTERNACIONAIS  
C 

60H 

24H em EAD 

Parcialmente 
à distância 
Tutoria: 

aluno de pós 
 

ERI1029  
DESENVOLVI-

MENTO 
 ECONÔMICO 
BRASILEIRO 

60H 
Presencial 
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OFERTA ESPECIAL/DISCIPLINAS COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

Dia da se-
mana 

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

8h30min – 
12h30min 

XXX ERI1044 

Relações In-
ternacionais da 
Ásia-Pacífico.   

60H 

24H em EAD 

Parcialmente 
à distância 
Tutoria: 

aluno de pós 
 

 

 

ERI1005 

Relações Inter-
nacionais da 

África -  

60H 

24H em EAD 

Parcialmente 
à distância 
Tutoria: 

aluno de pós 
 

 

 

 

 

 

 

ERI1084 

Esporte, Cul-
tura e Poder 
nas Relações 
Internacionais 

60H 
Presencial 

 

ERI1037 

Relações Internacio-
nais da América La-

tina 

60H 
Presencial 

 

 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO PARA O SEMESTRE 2022/1 1.140 

CARGA HORÁRIA DO CURSO OFERTADA EAD 288 
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