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ATA DA 024ª SESSÃO DO
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES

INTERNACIONAIS

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, por
meio de videoconferência, ancorada legalmente pela Portaria CCSH 98042 de 23 de abril de
2020, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, do
Centro de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Federal de Santa Maria, sob a
Presidência do professor Igor Castellano da Silva, Coordenador do Programa. Estavam
presentes: os professores Júlio César Cossio Rodriguez, Adriano José Pereira, Ademar
Pozzatti Júnior, Bruno Hendler, Mariana Selister Gomes, Joséli Fiorin Gomes, Kamilla
Raquel Rizzi, José Carlos Martines Belieiro; a discente Fernanda da Silva e a Assistente
Administrativa Adriana Cristina Castanho Baldassari. Não esteve presente: a professora
Rosana Soares Campos. O Presidente deu as boas-vindas a todos os presentes e seguiu-se à
apreciação da pauta do dia. 1) Homologação do resultado final do processo seletivo
discente, ingresso 2022 (Edital 028/2021): o professor Igor Castellano da Silva, presidente
da comissão de seleção, comentou sobre a seleção tranquila que tivemos neste ano e mostrou
em tela os resultados divulgados no site do PPGRI, bem como comunicou o endereço
eletrônico onde está disponibilizada a informação. Após a apresentação, o resultado foi
aprovado e homologado pelo colegiado. Como não houve preenchimento de todas as vagas
aberta na seleção, os presentes concordaram em avaliar futuramente a possibilidade de
participação do PPGRI em eventual edital suplementar para ingresso em 2022, caso este seja
lançado pela PRPGP. 2) Designação de Coorientação - discentes Gabriela Tamiris Rosa
Corrêa e Henrique Jorgielewicz Rogovschi: o professor Igor Castellano da Silva informou
acerca da coorientação dos discentes mencionados, realizada pelos professores Adriano José
Pereira e Bruno Hendler, respectivamente. Houve apreciação da pauta e os professores
coorientadores comentaram que já têm trabalhos realizados pelos alunos. Formalizada a
coorientação, o presidente declarou que serão emitidas ordens de serviços para fins de
comprovação da atividade. 3) Homologação do resultado final do processo seletivo para
professor visitante estrangeiro (PVE) no PPGRI (Edital 141/2021): o presidente expôs
sobre a seleção e os critérios do edital para contratação de professor visitante, e após
compartilhou o resultado em tela. Em seguida, o professor Júlio César Cossio Rodriguez,
presidente da comissão examinadora, declarou que foi um processo seletivo tranquilo, visto os
critérios objetivos avaliados. Informado o resultado, este foi homologado pelo colegiado. 4)
Espelhamento da estrutura curricular para os idiomas inglês e espanhol: o professor Igor
Castellano da Silva propôs que a base curricular do programa seja traduzida para os idiomas
inglês e espanhol. Informou que o Centro de Artes e Letras (CAL) poderá dar suporte no
acompanhamento das aulas em língua estrangeira lecionadas pelos docentes do PPGRI. Após,
o professor Júlio César Cossio Rodriguez mencionou que a Secretaria de Apoio Internacional
(SAI) também poderá auxiliar na adaptação do currículo às línguas inglesa e espanhola.
Decisão: item aprovado pelos presentes. 5) Ajustes do cronograma e processo de
credenciamento e descredenciamento, conforme recomendações do Comitê Científico:
antes de falar expressamente sobre este item da pauta, o professor Igor Castellano da Silva
explanou sobre os indicadores de produção dos docentes, compartilhou tabelas informativas
sobre a atuação docente e informou sobre os dados tabulados que estão sendo coletados para
fins de avaliação anual da atuação dos professores do programa. Em seguida, devido à
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complexidade dos indicadores, que poderão ser utilizados para avaliações anuais futuras, e a
importância de validá-los de forma dialogada com os docentes do programa, o presidente
sugeriu ajustes no processo e cronograma de credenciamente e descredenciamente, processo
que será informado pela avaliação anual da atuação docente. Sugeriu que a coleta dos dados
seja realizada até abril de 2022 e que neste mesmo mês ocorra uma reunião para explicar e
validar tais indicadores e dados junto aos professores. Sugeriu que até fins de maio sejam
emitidos os pareceres, para a partir de então comecem os processos de credenciamento e
recredenciamento de docentes, que deverá ser finalizado até o final do semestre 2022/1.
Decisão: item de pauta aprovado. 6) Oferta de disciplinas 2022/1: após amplo debate sobre
as disciplinas que serão ofertadas no primeiro semestre de 2022, chegou-se ao seguinte
consenso sobre a oferta: Teoria das Relações Internacionais (co-oferta pelos professores Igor
Castellano da Silva e Bruno Hendler na mesma turma, provavelmente segundas-feiras à
tarde); Epistemologia e Metodologia de Relações Internacionais (professor Júlio César Cossio
Rodriguez, dia e turno a definir); Justiça Global, Desenvolvimento, Reconhecimento e
Decolonialidade (professor Ademar Pozzatti Júnior, provavelmente quartas-feiras de manhã);
Desenvolvimento Econômico Brasileiro (professor Adriano José Pereira, dia e turno a
definir); Estado, Mercado e Democracia (professor José Carlos Martines Belieiro, dia e turno
a definir), Estudos Dirigidos II (turmas distintas para professor Igor Castellano da Silva,
sextas-feiras de manhã, e professor Ademar Pozzatti Júnior, sextas-feiras à tarde). Ainda,
ficou acordado que serão ofertadas, na língua inglesa, uma disciplina de 30h ou 60h da linha
de Segurança, Estratégia e Defesa pelo professor Igor Castellano da Silva (provavelmente
Advanced Seminar on International Security, Strategy and Defence, dia e horário a definir), e
duas disciplinas de 60h (ou uma de 60h e outra de 30h) pelo professor visitante estrangeiro
Peter Vale, a definir, caso o contrato de trabalho seja assinado a tempo. Decisão: item
aprovado. Após aprovação do item 6, seguiu-se para os assuntos gerais do dia. 7) Assuntos
Gerais: designação de novo/a Coordenador/a Substituto/a. O presidente ratificou aos
demais que o professor Júlio César Cossio Rodriguez deixou a função de coordenador e
assumiu cargo na Secretaria de Apoio Internacional (SAI), sendo substituído pelo professor
Adriano José Pereira que acompanhará o mandato do coordenador. Não havendo mais
manifestações, o Presidente Igor Castellano Silva agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a sessão. Para constar, eu, Adriana Cristina Castanho Baldassari, servidora
técnico-administrativa do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, lavrei a
presente Ata, assinada pelos presentes via PEN-SIE UFSM.
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