
ATA DA V SESSÃO ORDINÁRIA  DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO DEPARTAMENTO 2 
DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO, DA 3 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, DO ANO DE 2011. Aos 4 

dezoito dias do mês de abril de dois mil e onze, às dez horas, na sala dos Conselhos do 5 
Centro Sócio-Econômico, sob a presidência da professora Patrícia Ferreira Fonseca 6 
Arienti, Coordenadora do Curso de Graduação em Relações Internacionais, realizou-se 7 
a quinta sessão ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Relações 8 
Internacionais. Estavam presentes os seguintes conselheiros: professora Graciela de 9 

Conti Pagliari (titular), Subcoordenadora do Curso e Presidente do NDE; professor 10 
Fernando Seabra (titular), do Departamento de Ciências Econômicas; professora Karine 11 
de Souza Silva (titular), do Departamento de Ciências Econômicas; professora Mónica 12 
Salomón (titular), do Departamento de Ciências Econômicas; professor José Francisco 13 
D. de G. C. Fletes (titular), do Departamento de Informática e Estatística; professor 14 

Tiago Bahia Losso (titular), do Departamento de Sociologia e Ciência Política; 15 

professora Danielle Annoni (titular), do Departamento de Ciências Jurídicas; acadêmico 16 

Leandro Wolpert dos Santos (titular), representante discente, cursando a quinta fase 17 
com aulas na sala 103 do CSE. Outros presentes: Felipe Kloppel Silva, presidente do 18 
Centro Acadêmico de Relações Internacionais; Luiza Roberto de Souza Pimentel, aluna 19 
do curso de Relações Internacionais. Inicialmente a presidente agradeceu a presença de 20 

todos desejando um bom semestre. Seguindo a reunião a presidente informou as 21 
alterações que ocorreram na composição dos membros do conselho: a professora Karine 22 
passou a ocupar o assento do professor Marcos Alves Valente, do Departamento de 23 

Ciências Econômicas; a professora Mónica passou a ocupar o assento do professor  José 24 
Antônio Martins, Departamento de Ciências Econômicas; a professora  Graciela de 25 

Conti Pagliari passou a ocupar o assento da professora Patrícia Ferreira Fonseca Arienti 26 
que passou a presidir o Conselho, o acadêmico Leandro Wolpert dos Santos passou a 27 
ocupar o assento do acadêmico Felipe Kloppel Silva. A professora Patrícia após 28 

justificar a ausência da professora Rosângela, informou que Mércia Pereira, Chefe 29 

Expediente do Curso, passará a secretariar o Programa de Pós-Graduação em Relações 30 
Internacionais, informando também que convidou o Presidente do  Centro Acadêmico e 31 
o professor Jaime Cesar Coelho a participarem da sessão. Seguindo a reunião colocou a 32 

pauta em apreciação. A pauta foi aprovada por unanimidade. Com a inclusão em 33 
Assuntos Gerais do item “Reserva de Curso” pelo professor Tiago Losso. 1) Apreciação 34 

da ata do dia 29/11/2010. A ata foi aprovada por unanimidade. 2) Aprovação das 35 
alterações do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Relações Internacionais; 36 
Relatora: professora Graciela de Conti Pagliari. Após a leitura do parecer do Núcleo 37 

Docente Estruturante, o parecer foi rejeitado em bloco, passando-se em seguida a 38 
discussão e votação por item. O item “Avaliação língua estrangeira - inglês” foi 39 

rejeitado por unanimidade. A Deliberação do Colegiado foi de que os professores das 40 
disciplinas, desde o primeiro semestre do curso, terão total autonomia para, na seleção 41 
da bibliografia, incluir textos em língua inglesa. Caberá ao aluno buscar sanar possíveis 42 

dificuldades na compreensão desta língua, inclusive buscando auxílio no Depto de 43 
Língua Estrangeira. Ressalta-se que a necessidade da compreensão do texto em inglês 44 
deverá ser destacada no plano de ensino apresentado aos alunos; o item “Proposta de 45 
Reestruturação das Disciplinas de Teoria das Relações Internacionais”: aprovado por 46 

unanimidade a alteração de fase da disciplina CNM7232- Teoria das Relações 47 
Internacionais II para a quinta fase do currículo. Em decorrência: A disciplina 48 
CNM7244 - Organizações Internacionais passará para a terceira fase; A disciplina 49 
CNM7236 - Segurança Internacional passará para a quarta fase e assumirá caráter 50 



obrigatório. Discussão sobre alteração do caráter obrigatório para eletivo da disciplina 51 

CNM7243 - Teoria das Relações Internacionais III; Aprovado por unanimidade 52 
alteração do caráter obrigatório para eletivo da disciplina CNM7243, a qual passará a 53 
ser denominada Tópicos Especiais em Teoria de Relações Internacionais. Em 54 

decorrência: a disciplina CNM7253-Negociação Internacional passará para a quarta fase 55 
e CNM7232 - Teoria das Relações Internacionais II passará para a quinta fase; 56 
Discussão sobre a alteração do caráter obrigatório para eletivo da disciplina CNM 7271 57 
Economia da América Latina; Aprovado por maioria, com voto contrário da 58 
representação discente. Em decorrência: a disciplina CNM 5360 Economia Política 59 

Internacional passará a ser obrigatória. Devido ao adiantado da hora, os demais itens de 60 
pauta foram transferidos para a próxima reunião. Informes. a) Comunicado: a professora 61 
Danielle comunicou que esta foi a sua última reunião neste ano, devido a sua licença 62 
maternidade, solicita ainda que as próximas convocações sejam encaminhadas 63 
diretamente para o seu suplente, professor Arno Dal Ri Júnior. Ressalta que apesar da 64 

sua licença a Semana de Direitos Humanos ocorrerá normalmente no mês de outubro 65 

deste ano. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião as doze 66 

horas e vinte minutos, da qual eu, Mércia Pereira, Secretaria do Colegiado do Curso, 67 
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo colegiado será assinada por mim e 68 
pela senhora presidente. Florianópolis, dezoito de abril de dois mil e onze. 69 
 

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

Relações Internacionais, em reunião realizada no dia 16/08/2011. 


