
 

 ATA DA III SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 1 

DE GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO 2 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO CENTRO 3 

SÓCIO-ECONÕMICO,  DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 4 

CATARINA, DO ANO DE 2010. Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 5 

dois mil e dez, às dez horas, na Sala dos Conselhos do Centro Sócio-Econômico, sob a 6 

presidência do professor Jaime Cesar Coelho, Coordenador do Curso de Graduação em 7 

Relações Internacionais, realizou-se a terceira sessão ordinária do Colegiado do Curso de 8 

Graduação em Relações Internacionais. Estavam presentes os seguintes conselheiros: 9 

Patrícia Ferreira Fonseca Arienti, Subcoordenadora do Curso de Relações Internacionais 10 

(titular); professor Fernando Seabra (titular), do  Departamento de Ciências Econômicas 11 

do CSE; professor José Francisco D. de G . C. Fletes (titular), do Departamento de 12 

Informática e Estatística do CTC; professor Tiago Bahia Losso (titular), do Departamento 13 

Sociologia e Ciência Política do CFH; professora Rosangela Schwarz Rodrigues (titular), 14 

do Departamento de Ciência da Informação do CED e o acadêmico Felipe Kloppel Silva 15 

(titular), representante do corpo discente, cursando a terceira fase do Curso, com aulas na 16 

sala 103 do Centro Sócio-Econômico. Outros presentes: professoras Graciela de Conti 17 

Pagliari, Karine de Souza Silva e Mónica Salomon Gonzales. Havendo quorum o Senhor 18 

Presidente iniciou a reunião. Inicialmente apresentou ao Conselho as professoras 19 

Graciela, Karine e Mónica, que ingressaram recentemente no Departamento de Ciências 20 

Econômicas através de concurso público. Posteriormente convidou as professoras para 21 

participarem das atividades administrativas do Curso de Relações Internacionais. 22 

Explicou como funciona o Colegiado do Curso e que não teriam direito a voto contudo 23 

direito a voz. Seguindo a reunião colocou a pauta em apreciação. A pauta foi aprovada 24 

por unanimidade, com a inclusão em Assuntos Gerais dos itens solicitados. 1) Apreciação 25 

da ata do dia 20/05/2010;  A ata foi aprovada por unanimidade. 2) Núcleo Docente 26 

Estruturante (NDE);  Relator: Prof. Jaime Cesar Coelho. Inicialmente o presidente fez 27 

uma leitura da Portaria nº 233, de 25/08/2010, da Pró-Reitoria de Graduação que trata do 28 

NDE. Explicou que o NDE não substitui o Colegiado do Curso. O núcleo que é uma 29 

exigência do Ministério da Educação, possui caráter consultivo, propositivo e executivo 30 

em matéria acadêmica. Aprovado por unanimidade a indicação dos professores: Patricia 31 

Ferreira Fonseca Arienti, Graciela de Conti Pagliari, Helton Ricardo Ouriques, Karine de 32 

Souza Silva e Mónica Salomón González. 3) Constituição da Comissão responsável pela 33 

elaboração do Regimento Interno do Curso de Graduação em Relações Internacionais; 34 

Relator: Prof. Jaime Cesar Coelho. O NDE ficou responsável pela elaboração. Aprovado 35 

por unanimidade. 4) Programa de ação para estágios do Curso de Relações Internacionais; 36 

Apresentação: Profa. Mónica Salomón. Segundo a professora a ideia seria contatar com 37 

órgãos públicos para oferecer aos alunos de Relações Internacionais estágios em horários 38 

que não coincidam com os das aulas. O estágio pode ser considerado como disciplina 39 

optativa ou não? Uma questão a ser discutida. Informa que pelo regulamento o professor 40 

da disciplina de estágio deveria estar presente ajudando o aluno a fazer o plano da 41 

mesma. Os estágios para serem reconhecidos devem ter as três primeiras fases completas. 42 

É uma questão a discutir. Para o presidente seria pertinente adequar a área de estágios a 43 

de Relações Internacionais. O projeto pedagógico focou a estrutura curricular, ficando o 44 

estágio contemplado nas atividades complementares. A aprovação dos estágios na área de 45 



 

Relações Internacionais deve ser criterioso visto ser uma área muito ampla. O Ministério 46 

do Trabalho fiscaliza o serviços de estágios e as regras trabalhistas devem ser respeitadas.  47 

Para o professor Tiago poderiam ter estágios ligando a áreas de ciências econômicas e 48 

comércio exterior. Uma opção seria a disciplina da professora Karine como espaço de 49 

relações públicas. Buscar convênios que fortaleçam a área de empresas. Pensar em um 50 

Núcleo empresarial com seis ou sete estágios poderia ser um bom início. O curso está 51 

com vários projetos de extensão e pesquisa. Significa dizer que o curso está bem 52 

enraizado nestas áreas. Uma grande porta de entrada no Curso. O professor Seabra 53 

ressalta que não temos um projeto de contato com ONGs e Governo o que seria 54 

necessário. Para ele o perfil do aluno de Relações Internacionais é empreendedor, o curso 55 

deve explorar isto. A professora Patrícia solicita uma pessoa que fique responsável pelos 56 

convênios internacionais. O presidente relembrou a professora da sua indicação 57 

anteriormente. Para ele é necessário propor um termo aditivo para os convênios já 58 

existentes na Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais (SINTER), otimizando 59 

o que já está em andamento. Necessário chamar a SINTER novamente para ministrar uma 60 

palestra a título de divulgação. 5) Alteração de conteúdos programáticos de disciplinas:  61 

Apresentação: Profa. Mónica Salomón:  CNM7221- Teoria das Relações Internacionais I, 62 

CNM7232  - Teoria das Relações Internacionais II e  CNM43 - Teoria das Relações 63 

Internacionais III: aprovado as modificações ementarias da Teoria I e II, já a Teoria III 64 

ficou para um momento posterior, sugestão de discussão no NDE. Profa. Graciela de 65 

Conti Pagliari: CNM7210 - Introdução às Relações Internacionais: alterações aprovadas 66 

por unanimidade. 6) Análise da equivalência de conteúdos das disciplinas do Curso de 67 

Ciências Jurídicas e Ciências Econômicas para o Curso de Relações Internacionais; 68 

Relator: Prof. Marcos Alves Valente. O relator não compareceu. 7) Constituição da 69 

Comissão de escolha da Logomarca do Curso de Graduação em Relações Internacionais;  70 

Relator: Prof. Jaime Cesar Coelho.  O Presidente nomeará uma comissão e será feita uma 71 

escolha pública. 8) Assuntos Gerais; a) Esperanto: o presidente sugere trazer como 72 

projeto de extensão ou divulgar através de uma palestra para os alunos do curso. b) I 73 

Semana Acadêmica de Relações Internacionais - 29/09 a 01/10 de 2010 – (Estudo das 74 

relações internacionais, política externa e estratégia nacional de defesa): para o presidente 75 

uma das atividades mais importantes do curso. Distribuído folder aos presentes e 76 

informado a programação e formação dos palestrantes. c) Inclusão da disciplina 77 

Antropologia; Relator: Prof. Tiago Bahia Losso.  Nada foi informado. d) Comissão de 78 

interdisciplinaridade: a professora Mónica Salomon Gonzales  foi indicada para substituir 79 

o Prof. Jaime Cesar Coelho na referida comissão. Informes. Não houve informes. Nada 80 

mais havendo a tratar, o Senhor presidente encerrou a reunião às doze horas e vinte dois 81 

minutos, da qual eu, Mércia Pereira, Secretária do Colegiado do Curso, lavrei a presente 82 

ata que, após lida e aprovada pelo Colegiado, será assinada por mim e pelo Senhor 83 

Presidente. Florianópolis, vinte e sete de setembro de dois mil e dez. 84 

 

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

Internacionais, em reunião realizada em 29/11/2010. 


