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ATA DA 025ª SESSÃO DO
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES

INTERNACIONAIS

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta
minutos, 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, Joséli Fiorin Gomes; a discente Fernanda da Silva e a
Assistente Administrativa Adriana Cristina Castanho Baldassari. Não estiveram presentes: a
professora Rosana Soares Campos, José Carlos Martines Belieiro Júnior, que estão de férias, e
a professora Mariana Selister Gomes. O Presidente deu as boas-vindas a todos os presentes e
com a concordância de todos, adicionou o item Homologação de ad referendum da comissão
examinadora processo extraordinário Edital 004/2022 à ata. Após, seguiu-se à apreciação da
pauta. 1) Homologação de resultado final | Ref. Edital PPGRI/UFSM N. 001/2022 –
Seleção de bolsista para programa Demanda Social (DS/CAPES): o professor Igor
Castellano da Silva, presidente da comissão de bolsas, comunicou aos demais os resultados do
processo seletivo, disponibilizados no site do programa. Também informou que PPGRI foi
beneficiado com mais uma quota, totalizando quatro bolsas. As bolsas foram distribuídas a
Luiza Witzel Farias, Karolayni Baldoni Costa, Luiza Delaflora Cassol e Henrique
Jorgielewicz Rogovschi. Decisão: Resultado homologado. 2) Homologação de ad
referendum I Ref. comissão examinadora processo extraordinário Edital 004/2022: o
professor Igor Castellano da Silva declarou que devido às férias dos docentes, o coordenador
substituto (professor Adriano José Pereira) precisou aprovar ad referendum a comissão
examinadora para o processo de seleção extraordinário, formada pelos professores Ademar
Pozzatti Júnior (presidente), Bruno Hendler e Adriano José Pereira (titulares), e os professores
Igor Castellano da Silva e Rosana Soares Campos (suplentes). Decisão ad referendum aceita
e homologada pelo colegiado. 3) Homologação de resultado final | Ref. Edital
PRPGP/UFSM N. 004/2022 – Processo Seletivo extraordinário de Pós-graduação –
Ingresso no 1º semestre letivo de 2022: o professor Igor Castellano da Silva informou que a
seleção teve somente uma candidata que foi eliminada na primeira fase do processo. Logo
após, o professor Ademar Pozzatti Júnior – presidente da comissão - declarou que o processo
seletivo foi tranquilo e que foram cumpridas as etapas pertinentes. Decisão: resultado
homologado. 4) Reconhecimento simplificado de diploma de PVE | Ref. Edital
PROGEP/UFSM N. 141/2021 – Processo Seletivo Simplificado para PVE: após
explicação sobre o processo de reconhecimento simplificado de diploma de PVE e
informações sobre quais documentos são exigidos pela PRPGP, o professor Igor Castellano da
Silva sugeriu aos presentes os nomes dos professores para comporem a comissão específica
para este processo, sendo os professores Júlio César Cossio Rodriguez, Adriano José Pereira e
Bruno Hendler (titulares) e o professor Igor Castellano da Silva (suplente). Decisão: Sugestão
aprovada por unanimidade. Comissão para Reconhecimento simplificado de diploma de PVE
composta por docentes permanentes do programa: Júlio César Cossio Rodriguez (presidente),
Adriano José Pereira e Bruno Hendler (titulares) e o professor Igor Castellano da Silva
(suplente). 5) Homologação de ad referendum I Ref. Plano de Trabalho Institucional
PROAP 2022: o professor Igor Castellano da Silva mostrou em tela o Plano de Trabalho
Institucional com os recursos do PROAP destinados ao programa e com as rubricas
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informadas. Disse que o plano foi aprovado ad referendum pelo coordenador substituto,
professor Adriano José Pereira, em função do curto prazo para debate-lo e planejá-lo. Os
presentes homologaram a decisão e definiram o prazo de 30 de abril para envio de demandas
de docentes para apoio à participação em eventos externos. A destinação dos recursos
solicitados ocorrerá na próxima reunião do Colegiado, em maio de 2022. 6) Regularização
dos prazos de conclusão de curso/defesas | Ref. Instrução Normativa PRPGP/UFSM N.
003/2022 - Regulamenta a prorrogação de prazos de defesa, a realização de defesas
online e a oferta de carga horária a distância, em caráter provisório, para o ano de 2022:
após exposição da instrução normativa pelo presidente da sessão, os presentes reafirmaram
decisão da reunião de colegiado realizada em vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e
um (sessão vinte e um) de manter o prazo de defesa da turma ingressante em 2020 até o final
de agosto de 2022, em conformidade com o art. 2, §1°, da referida IN. O prazo de realização
do exame de qualificação da turma de 2021 é o regulamentar (final de agosto de 2022). O
prazo de defesa final de discentes ingressantes em 2019, é o previsto pelo caput do art. 2 da
referida IN (final do segundo semestre de 2022, mediante aprovação do Colegiado em
processo do PEN-SIE, criado pelo discente interessado). 7) Definição do percentual de
carga horária a distância na oferta 2022/1 | Ref. Instrução Normativa PRPGP/UFSM N.
003/2022 - Regulamenta a prorrogação de prazos de defesa, a realização de defesas
online e a oferta de carga horária a distância, em caráter provisório, para o ano de 2022:
após debate sobre a norma e sugestões, os presentes definiram que as disciplinas Teoria de
Relações Internacionais (ERI804), Justiça Global (ERI845) e Estudos Dirigidos II (ERI839)
terão 40% da carga horária ofertada à distância, e as disciplinas Advanced Seminar On
International Security, Strategy And Defense (ERI831) e Advanced Seminar On Politics And
International Society (ERI823) serão ofertadas 100% on-line. As demais disciplinas ofertadas
no semestre serão integralmente realizadas em formato presencial. Decisão: aprovada. Não
havendo mais manifestações, o Presidente Igor Castellano Silva agradeceu a presença de
todos, desejou bom retorno às atividades 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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