
ATA DA  I  REUNIÃO ORDINÁRIA  DO COLEGIADO DO CURSO 

DE  GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES  INTERNACIONAIS DO 

CENTRO SÓCIO-ECONÕMICO,  DA UNIVERSIDADE FEDERAL  

DE SANTA CATARINA, DO ANO DE 2010. 

 
Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dez, às quatorze horas e trinta minutos, 1 

na Sala dos Conselhos  do Centro Sócio-Econômico, sob a presidência do Prof. Jaime 2 

Cesar Coelho, Coordenador do Curso de Graduação em Relações Internacionais, realizou-3 

se a  primeira reunião ordinária do Colegiado do Curso de Relações Internacionais. 4 

Estavam presentes os seguintes conselheiros: Patrícia Ferreira Fonseca Arienti, 5 

Subcoordenadora do Curso de Relações Internacionais (titular); suplente: Profa. Brena 6 

Paula Magno Fernandez, do Departamento de Ciências Econômicas do CSE; Prof. 7 

Fernando  Seabra (titular), do  Departamento de Ciências Econômicas do CSE, Prof. 8 

Marcos Alves Valente (titular), do Departamento de Ciências Econômicas do CSE; Prof. 9 

José Antônio Martins (titular), suplente: Prof. Helton Ricardo Ouriques, do Departamento 10 

de Ciências Econômicas do CSE; Prof. José Francisco D. de G . C. Fletes (titular), 11 

suplente: Prof. Manuel Rosa de  Oliveira Lino do Departamento de  Informática e 12 

Estatística do CTC; Prof. Tiago Bahia Losso (titular), do Departamento Sociologia e 13 

Ciência Política do CFH, Profa. Rosangela Schwarz Rodrigues (titular), do Departamento 14 

de Ciência da Informação do CED; Profa. Danielle Annoni (titular), Departamento de 15 

Direito do CCJ e o acadêmico Felipe Kloppel Silva (titular), Representante do Corpo 16 

Discente, cursando a 2ª fase do Curso, com aulas na Sala 103 do CSE, suplente: Renato 17 

Xavier dos Santos. Outros presentes: Prof. Ricardo José Araújo de Oliveira, Diretor do 18 

Centro Sócio-Econômico e Thiago Silva Duarte, Presidente do Centro Acadêmico de 19 

Relações Internacionais.  Havendo quorum o Senhor Presidente iniciou a reunião. 20 

Inicialmente agradeceu a presença de todos e fez uma pequena explanação sobre o projeto 21 

de criação do Curso, a importância da primeira reunião do Colegiado e sobre a 22 

responsabilidade de exercer um cargo pró tempore, tanto do Coordenador como da 23 

Subcoordenadora.  Agradeceu o apoio da Direção do CSE, de todo o Corpo docente que 24 

tem demonstrado um excelente trabalho, da Profa. Patrícia, como Subcoordenadora do 25 

Curso, da Chefia do Departamento de Ciências Econômicas, Prof. Helton, da servidora 26 

Mércia, como Secretária do Curso e da dedicação de todo o corpo discente. Todos 27 

colaboraram para a solidificação  do primeiro Curso de Relações Internacionais ofertado 28 

em uma Instituição de ensino público em SC. Passou a palavra ao Diretor do CSE, 29 

Professor  Ricardo, que se apresentou e cumprimentou a todos os presentes.  O Diretor 30 

falou da importância do corpo discente e da sua presença na reunião, local onde segundo 31 

ele deve servir para o crescimento do Curso.  Para o Diretor, este é o ambiente propício 32 

para críticas e sugestões que  visem ao aperfeiçoamento e crescimento do Curso de 33 

Relações Internacionais. Explanou sobre o atual sucesso do Curso no âmbito acadêmico. 34 

Destacou  que as reuniões do Colegiado  serão  importantes para discutir o Curso e o 35 

projeto do Curso. Seguiu dizendo que o corpo docente está qualificado e apresentando um 36 

ótimo trabalho. Colocou-se à disposição para continuar ajudando no que for possível. 37 

Retomando a palavra,  o Presidente do colegiado solicitou uma breve apresentação de 38 

todos. Seguindo a reunião colocou a pauta em apreciação. A pauta foi aprovada por 39 

unanimidade,  com a inclusão em  Assuntos Gerais dos itens solicitados. 1) 40 



Regulamentação das atividades complementares do  Curso: O assunto foi amplamente 41 

discutido, o professor Marcos Alves Valente dispôs-se a relatar na próxima reunião, o que 42 

foi ratificado por unanimidade. 2) Alteração de conteúdos programáticos: A professora  43 

Danielle Annoni do Departamento de Direito do CCJ será a relatora para alteração dos 44 

conteúdos  programáticos das disciplinas de Direito e o professor José Francisco D. de G . 45 

C. Fletes será o relator para apresentar alterações no conteúdo programático da disciplina 46 

Introdução à Estatística, ambas as alterações serão apresentadas na próxima reunião.  3) 47 

Núcleo Docente Estruturante (Memorando Circular Nº  005/PREG/2001,  de15/04/2010): 48 

O Presidente do Colegiado leu o teor do Memorando Circular Nº 005/PREG/2001 e 49 

destacou a importância da criação do Núcleo considerando que se houver uma avaliação 50 

pelo MEC e não existir o NDE  o Curso não será aprovado.  Definido que o Coordenador 51 

do Curso apresentará na próxima reunião do Colegiado o que foi feito sobre o assunto até 52 

esta data para posterior votação. 4) Eleição do Coordenador e Subcoordenador do Curso: 53 

Foram eleitos por aclamação como Coordenador e Subcoordenadora do Curso, 54 

respectivamente, os professores Jaime Cesar Coelho e Patricia Ferreira Fonseca Arienti, 55 

para um mandato de 2 anos.  5) Assuntos Gerais:  a) Concursos:  O Presidente informou 56 

que através do REUNI serão ofertadas duas vagas para concurso público – docente, uma 57 

para  Ciência Política e outra para Direito. Critério: para cada dez horas-aula que o 58 

Departamento oferece ao Curso corresponde a uma vaga para concurso. Estes concursos 59 

ocorrerão na primeira semana de junho e  os professores iniciarão suas atividades no mês 60 

de agosto. Além disto, estão abertos editais para cinco vagas no CSE relativas ao curso de 61 

Relações Internacionais. b) Atividades programadas ao longo do Curso: O Presidente 62 

informou que a Associação Brasileira de Relações Internacionais, visando incentivar o 63 

aprimoramento do ensino de graduação e pós-graduação, numa reflexão sobre a formação 64 

do profissional de Relações Internacionais, está convidando o Curso de Relações 65 

Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina para participar do Seminário de 66 

Graduação em Relações Internacionais: Formação, Padrões Nacionais e Inserção 67 

Profissional, bem como compor  a mesa  redonda “A  Formação do profissional de 68 

Relações Internacionais:  propostas pedagógicas,  diversidade curricular, 69 

profissionalização” no  Seminário  Graduação em Relações Internacionais, programada 70 

para o dia 27/05/2010, às 09h30. O evento acontecerá em Belo Horizonte/Minas Gerais, 71 

nos dias 27 e 28 de maio deste ano. c) I Fórum Brasileiro de Relações Internacionais: O 72 

acadêmico Felipe apresentou o projeto do Fórum que será realizado nos dias quatorze e 73 

quinze de maio deste ano. O projeto foi aprovado por unanimidade. d) Horários das 74 

Reuniões do Colegiado: O professor Tiago sugeriu um rodízio nos horários das reuniões, 75 

oscilando entre o período  diurno e vespertino.  Deliberado pelo encaminhamento  de e-76 

mail pela Secretaria do Curso solicitando o horário de aula de todos os professores.  77 

Posteriormente será definido o horário mais conveniente. e) Pós-Graduação em Relações 78 

Internacionais:  O presidente manifestou que em médio  prazo será  instituído o Programa 79 

de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Será ofertado o Curso de Mestrado e 80 

Doutorado.  Para este  fim foi instituída uma comissão tripartite composta pelos 81 

professores: Jaime Cesar Coelho, representando o Curso de Relações Internacionais, 82 

Danielle Annoni, representando o Departamento de Direito, Ricardo Virgilino da Silva, 83 

representando o Departamento de Sociologia e Ciência Política. A comissão deverá 84 

apresentar em quinze dias um pré-projeto para abertura do curso já no próximo ano. 85 

http://cari.paginas.ufsc.br/2010/04/18/i-forum-brasileiro-de-relacoes-internacionais/


Informes: O professor Fernando Seabra comentou sobre os convênios encaminhados com 86 

as Universidades: George Washington University/USA, através da CAPES/FIPSE e 87 

Maastricht University/Holanda, através da CAPES/NUFFIC. Agora o Curso de Relações 88 

Internacionais  está incluído nos referidos convênios.  Destacou a necessidade de uma 89 

maior flexibilidade no  Curso de  Relações Internacionais no tocante a possibilidade de 90 

duas ou três disciplinas ou até mesmo seminários ministrados na língua inglesa.  Nada  91 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão às dezesseis horas e vinte e 92 

três minutos, da qual eu, Mércia Pereira, Secretária do Colegiado do Curso, lavrei a 93 

presente ata que, após lida e aprovada pelo Colegiado,  será assinada por mim e pelo 94 

Senhor Presidente. Florianópolis, vinte e seis de abril de dois mil e dez. 95 

 

*A ata foi aprovada por unanimidade no Colegiado do Curso de Graduação em Relações 

Internacionais, em reunião realizada no dia 20/05/2010. 


