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ATA DA 028ª SESSÃO DO
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES

INTERNACIONAIS

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, por meio
de videoconferência no endereço eletrônico https://meet.google.com/ezu-fpgx-dpp, 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, Mariana Selister Gomes, Adriano José Pereira, Bruno Hendler, Ademar
Pozzatti Júnior e o Técnico Administrativo em Educação Alaor Bessauer Lencina. Não esteve
presente a professora Joséli Fiorin Gomes, que justificou ausência e os professores José
Carlos Martines Belieiro Junior e Rosana Soares Campos. Também esteve presente a
professora Kamilla Raquel Rizzi, que mesmo não compondo formalmente o Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais por ser docente participante de outra
instituição de ensino enquanto membro do quadro de docentes permanentes deste Programa
de Pós-Graduação, foi convidada a participar das discussões. O Presidente deu as boas-vindas
a todos os presentes e seguiu para os assuntos do dia. 1) Descredenciamento dos docentes
permanentes atuais credenciados antes de 2020: O professor Igor Castellano da Silva
explicou aos presentes que de acordo com o disposto na Normativa de Credenciamento
Descredenciamento e Recredenciamento Docente, de 01 de novembro de 2019, do Programa
de Pós-Graduação em Relações Internacionais, periodicamente a cada dois anos, após os
resultados dos seminários de meio-termo e avaliação quadrienal da CAPES, é realizado o
descredenciamento de todos os docentes permanentes do programa. Com base neste critério,
os docentes Adriano José Pereira, Ademar Pozzatti Junior, Igor Castellano da Silva, Mariana
Selister Gomes, Júlio César Cossio Rodriguez, Rosana Soares Campos e José Carlos Martines
Belieiro Junior serão descredenciados no dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte e dois.
DELIBERAÇÃO: Aprovado. 2) Recredenciamento de docentes descredenciados,
conforme solicitação em formulário on-line: O professor Igor Castellano da Silva
apresentou os resultados das solicitações de recredenciamento docente dos docentes que serão
descredenciados, conforme ponto anterior. Os professores Adriano José Pereira, Ademar
Pozzatti Junior, Igor Castellano da Silva, Júlio César Cossio Rodriguez e Mariana Selister
Gomes solicitaram recredenciamento por meio de formulário on-line e tiveram seus
recredenciamentos aprovados por este Colegiado. Serão recredenciados no dia trinta e um de
agosto de dois mil e vinte e dois, imediatamente após o seu descredenciamento. A professora
Rosana Soares Campos manifestou impossibilidade de recredenciamento no momento e o
professor José Carlos Martines Belieiro Junior não manifestou posição nem interesse no
recredenciamento. Os docentes descredenciados deverão se comprometer com o término das
orientações vigentes, alocadas antes de 2022. Em reunião futura deste Colegiado será decidida
situação destes docentes não recredenciados para evitar o comprometimento da
proporcionalidade entre professores permanentes e colaboradores deste Programa de
Pós-Graduação. DELIBERAÇÃO: Aprovado. 3) Edital de abertura de vagas para
credenciamento de novos docentes: O Presidente da sessão apresentou proposta de abertura
de edital para credenciamento de novos docentes, com três vagas para a Linha de Pesquisa
Política e Sociedade Internacional e uma vaga para a Linha de Pesquisa Segurança, Estratégia
e Defesa; os presentes foram favoráveis e a proposta de edital será encaminhada pela
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais para o Comitê
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Científico do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, para parecer e
posterior publicação. DELIBERAÇÃO: Aprovado. 4) Orientação discente Silvino Lucena
Medeiros (202260579): A transição da orientação do discente Silvino Lucena Medeiros para
o professor Júlio César Cossio Rodriguez, e consequentemente para a Linha de Pesquisa
Segurança, Estratégia e Defesa, foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes deste
Colegiado. 5) Oferta de disciplinas segundo semestre de dois mil e vinte e dois: O
professor Igor Castellano da Silva alertou os presentes sobre a data limite para o envio da
oferta de disciplinas referente ao segundo semestre letivo de dois mil e vinte e dois do
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais à Secretaria Integrada de
Pós-Graduação do Centro de Ciências Sociais e Humanas, informada por esta como sendo dia
dez de julho de dois mil e vinte e dois. Foi discutida pelos presentes a composição da oferta
de disciplinas para este próximo semestre e ficou decidido que serão ofertadas as seguintes
disciplinas: ERI823 - Advanced Seminar on Politics and International Society, nas
quintas-feiras às quatorze horas, a ser ministrada pelo professor visitante estrangeiro em
contratação (transitoriamente alocada ao Prof. Igor Castellano da Silva); ERI830 - Seminário
Avançado em Segurança, Estratégia e Defesa, nas terças-feiras às quatorze horas, a ser
ministrada pelo professor Júlio César Cossio Rodriguez; ERI816 - Seminário Avançado em
Instituições e Desenvolvimento, nas quartas-feiras à partir das quatorze horas, a ser ministrada
pelo professor Bruno Hendler; ERI806 - Seminário de Dissertação, nas segundas-feiras às
quatorze horas, a ser ministrada pelo professor Igor Castellano da Silva; ERI839 - Estudos
Dirigidos II, nas sextas-feiras às dez horas, a ser ministrada pelo professor Igor Castellano da
Silva; ERI840 - Estudos Dirigidos III, nas sextas-feiras às quatorze horas, a ser ministrada
pelo professor Ademar Pozzatti Junior; e as disciplinas APG303 Docência Orientada I,
APG304 Docência Orientada II, EDT001 Elaboração de Dissertação/Tese, EDT003
Elaboração de Defesa de Mestrado/Dissertação e EDT004 Elaboração de Defesa de
Mestrado/Dissertação, sem horário fixo, se tratando de uma turma geral com os professores
Ademar Pozzatti Junior, Adriano José Pereira, Bruno Hendler, Igor Castellano da Silva, Júlio
César Cossio Rodriguez, Mariana Selister Gomes inclusos como responsáveis. O professor
Igor Castellano da Silva sugeriu que os docentes responsáveis pelas disciplinas curriculares a
serem ofertadas autorizem a disponibilização de vagas para matrícula de Aluno Especial e
também para matrículas extracurriculares, totalizando quinze vagas totais para todas as
disciplinas da oferta, a sugestão foi aceita por unanimidade. 6) Assuntos gerais: o professor
Igor Castellano da Silva comentou sobre o Seminário Interno de Pesquisa que ocorrerá no
mês de julho, para os quais foram convidados também os alunos egressos do curso para
compartilharem suas experiências no mercado de trabalho e solicitou contribuições e
sugestões para os presentes e indicações para palestrantes, o mesmo também informou sobre a
iniciativa de discentes deste Programa de Pós-Graduação de elaborar um newsletter mensal
para divulgação entre os discentes e docentes do curso, sobre os eventos, decisões do
Colegiado e palestras pertinentes à vida acadêmica dentro do curso e ressaltou a importância
deste engajamento dos discentes com a coordenação e o corpo docente bem como com a
comunidade fora da universidade. Não havendo mais manifestações, o Presidente Igor
Castellano Silva agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Para constar, eu,
Alaor Bessauer Lencina, servidor técnico-administrativo da Secretaria Integrada de
Pós-Graduação do Centro de Ciências Sociais e Humanas, lavrei a presente Ata, assinada
pelos presentes via PEN-SIE UFSM.
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