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ATA DA 027ª SESSÃO DO
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES

INTERNACIONAIS

Aos vinte e três dias do mês de maio 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, Bruno
Hendler, Joséli Fiorin Gomes, Rosana Soares Campos, Kamilla Raquel Rizzi, Ademar
Pozzatti Júnior; a discente Fernanda da Silva e a Assistente Administrativa Adriana Cristina
Castanho Baldassari. Não estiveram presentes: a professora Mariana Selister Gomes, que
justificou ausência, e o professor José Carlos Martines Belieiro Junior.O Presidente deu as
boas-vindas a todos os presentes e seguiu para os assuntos do dia. 1)
Aproveitamento/dispensa disciplina EDUARDA RACOSKI CORTELIN
(23081.045347/2022-48): a discente cursou a disciplina Estudo de Gênero no Departamento
de Ciências Sociais (DCS851) e pede dispensa da disciplina do PPGRI (Gênero, Mobilidade e
Descolonialidade - ERI818) conforme requerimento apresentado em tela pelo presidente da
sessão. Decisão: aprovada. 2) Aproveitamento/dispensa disciplina / teste de suficiência.
2.1) IZABELA AMBO OKUSIRO (23081.048986/2022-65): o professor Igor Castellano da
Silva apresentou o formulário preenchido para aproveitamento do teste TOEFL e o score do
teste TOEFL Ibt realizado pela discente para servir como equivalente com nota total de 88 e
nota 22 no Reading (escala de 0 a 30). O presidente da sessão informou que o site do
Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (DLEM) do Centro de Artes e Letras da
UFSM instruir que é necessário que o requerente tenha nota igual ou superior a 41 pontos na
seção “Reading comprehension” do TOEFL. O professor Igor Castellano da Silva sugeriu que
o certificado do TOEFL fosse enviado ao Departamento de Letras da UFSM para esclarecer a
divergência na escala do score do Reading comprehension entre o utilizado pelo TOEFL e o
informado pelo DLEM. O professor Adriano José Pereira declarou que o score alcançado pela
aluna parece ser proporcional aos 41 pontos necessários, obtendo mais de 70% dos acertos. O
presidente sugeriu então que o Colegiado aprovasse antecipadamente o aproveitamento,
mantendo a decisão exceto haja posição divergente do DLEM. Decisão: Aprovado e será
anexado ao processo a posição do DLEM. 2.2) JULIA DE CASTRO MARTINS
(23081.056163/2022-11): a discente apresentou requerimento e teste de proficiência realizado
na Universidade Franciscana (UFN) em novembro de 2019, em que consta sua aprovação
com nota igual a 9,8. Decisão: aprovado o aproveitamento. 3) Definição de novo
destinatário para obtenção de apoio a publicação de livro pelo PPGRI (recurso de 2021).
O professor Igor Castellano da Silva informou que o professor Bruno Hendler abriu mão do
auxílio para a publicação, conforme e-mail enviado à coordenação. O professor Igor
Castellano da Silva informou que ainda há tempo hábil para realizar a diagramação, revisão
ortográfica e arte da capa do livro/e-book. A professora Kamilla Raquel Rizzi apresentou
proposta para organização e publicação de um livro, chamado 25 anos de Cooperação de
Defesa na CPLP, em parceria com o pesquisador português Dr. Luis Bernardino. O presidente
da sessão informou que a etapa de editoração não está coberta pelos recursos. Após discussão
do item da pauta, a proposta da professora Kamilla Raquel Rizzi foi aprovada por
unanimidade. 4) Homologação da indicação de presidente substituto para a defesa de
qualificação de Paulo Roberto Dornelles Junior, em virtude da licença maternidade da
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Profa. Joséli Fiorin Gomes (cfe. Art. 68, §3° e 4°): a professora Joséli Fiorin Gomes
informou que sairá em licença maternidade em 20/06/2022 e não poderá presidir o exame de
qualificação. O professor coordenador do programa, Igor Castellano da Silva, prontificou-se a
presidir a comissão da qualificação, a ocorrer, a princípio, em agosto de 2022. Decisão
aprovada pelos presentes. 5) Decisão sobre o presidente substituto para a defesa final de
Julia de Castro Martins, em virtude da licença maternidade da Profa. Joséli Fiorin
Gomes (cfe. Art. 68, §3° e 4°): a professora Joséli Fiorin Gomes informou que a professora
coorientadora Tatiana De Almeida Freitas Rodrigues Cardoso Squeff (UFU) presidirá a
comissão de defesa final da discente, a ocorrer, a princípio, em junho de 2022. 6) Aprovação
dos planos de docência orientada I: Henrique Jorgielewicz Rogovschi
(23081.053465/2022-20); Gabriela Tamiris Rosa Correa (23081.053888/2022-40); Muriel
Hesse Block (23081.055162/2022-41); Rafaella Pelliccioli (23081.055784/2022-70); Luiza
Delaflora Cassol (23081.055804/2022-11), Karolayni Baldoni Costa
(23081.055965/2022-04): o presidente da sessão informou que os discentes mencionados
apresentaram a documentação pertinente (requerimentos, planos de docência e planos das
disciplinas). Então, seguiu-se para apreciação dos casos, individualmente. Decisão: todos os
processos foram aprovados. 7) Prorrogação do prazo para qualificação Carolina Grinke
Ruckert (23081.055817/2022-81): o professor Igor Castellano da Silva mostrou em tela a
carta da discente solicitando a prorrogação do prazo de qualificação. As justificativas
apresentadas foram as adversidades do ensino remoto e o contexto da pandemia. O presidente
da sessão informou que a qualificação não foi contemplada na Instrução Normativa
PRPGP/UFSM N. 003 - 22/02/2022. O professor Adriano José Pereira declarou que seria
necessário consultar a PRPGP para informações sobre prorrogação dos prazos de
qualificação, visto que o prazo de 18 está previsto no Regimento Geral da Pós-Graduação
onde não consta possibilidade de prorrogação. Ficou acordado, após ampla discussão sobre o
tema, que o professor coordenador Igor Castellano da Silva verificará tal possibilidade junto à
PRPGP. 8) Orientação e coorientação turma 2022: o presidente apresentou os quatro
discentes ingressos em 2022 e declarou que os alunos conversaram com os docentes
responsáveis pelas linhas de pesquisas nas quais têm interesse. Após explanação, definiu-se
que a discente Izabela Ambo Okusiro será orientada pela professora Joséli Fiorin Gomes e
coorientada pela professora Tatiana De Almeida Freitas Rodrigues Cardoso Squeff; a aluna
Karolayni Baldoni Costa terá a professora Rosana Soares Campos como orientadora e o
ingresso Marlon Dornelles Ribas será orientado pelo professor Ademar Pozzatti Junior.
Quanto ao discente Silvino Lucena Medeiros, o professor Igor Casellano da Silva informou
que o aluno entrou em contato com o professor José Carlos Martines Belieiro Junior para
orientá-lo, no entanto, como o professor José Carlos Martines Belieiro Junior não estava
presente na sessão, a decisão sobre a orientação do aluno ficará em a ver para a próxima
reunião do colegiado. 8) Distribuição de recursos para apoio a participação de docentes
em eventos científicos em 2022: o professor Igor Castellano da Silva declarou aos presentes
que, no momento, o programa tem disponíveis R$ 3.806,00 (três mil, oitocentos e seis reais)
para execução dos recursos do PROAP/PRPGP destinados à participação em atividades e
eventos científicos. Os professores Júlio César Cossio Rodriguez, Kamilla Raquel Rizzi e Igor
Castellano da Silva mencionaram que participarão de eventos durante o ano e gostariam de
contar com o auxílio do programa para pagamento de taxas de inscrição. O professor Ademar
Pozzatti Júnior informou que participará de evento científico internacional em Portugal entre
os dias 13 e 16 de julho de 2022 e solicitou o auxílio com diárias. A professora Kamilla Rizzi
também solicitou diárias e/ou passagens aéreas para apresentação de trabalho no Encontro
Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, em Niterói-RJ, em agosto. Após
ampla discussão sobre o modo mais justo de executar os recursos, ficou estabelecido que: R$
1.000,00 (mil reais) ficarão reservados para Coordenação representar o curso em eventual
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reunião do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em 2022 e que R$ 2.806,00 (dois mil,
oitocentos e seis reais) serão divididos entre os dois professores que solicitaram auxílio do
curso para custeio em eventos científicos, por meio do pagamento de diárias parciais. 9)
Assuntos gerais: a professora Joséli Fiorin Gomes lembrou sobre as inscrições para evento
da Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI). E o professor Igor Castellano da
Silva informou sobre a reestruturação do CCSH e que a técnica-administrativa Adriana
Cristina Castanho Baldassari deixará o PPGRI, mas estará na secretaria integrada da
pós-graduação. 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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