
ATA DA VIII 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 

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

professora Mônica Solomon González, (titular); professora Graciela de Conti Pagliari 10 
(titular), professora Karine de Souza Silva (titular), professor José Francisco Fletes 11 
(titular), professora Rosângela Schwarz Rodrigues, acadêmico Vitor Deibler Magalhães 12 
(titular), representante discente; acadêmico Bernardo Portela Roboredo (suplente), 13 
representante discente. Outros presentes: professora Andrea Conrad – substituta do 14 

Professor Fletes como membro do colegiado. Inicialmente a presidente agradeceu a 15 

presença de todos e solicitou que fosse acrescentado à pauta a situação do aluno Luís 16 

Eduardo de Moraes na disciplina de Teoria das Relações Internacionais II. Seguindo a 17 
reunião colocou a pauta em apreciação. A pauta foi aprovada por unanimidade. 1) 18 

Eleição do Coordenador e Subcoordenador do Curso, Edital nº 010/CSE/2011: 19 
havendo uma única chapa inscrita, composta pelas professoras Graciela de Conti 20 

Pagliari como Coordenadora e Patricia Ferreira Fonseca Arienti como 21 
Subcoordenadora, a mesma foi eleita por aclamação para um mandato de 2 anos. 2)  22 
Situação do Acadêmico Luís Eduardo de Moraes. A relatora, Professora Mônica, 23 

expõe que em relação ao fato de o aluno ser sido surpreendido colando, ela irá 24 
desconsiderar o controle de notas e propõe que seja dada uma advertência ao aluno. Os 25 

membros do colegiado optam por enviar uma advertência por escrito ao aluno. 26 
Aprovado com unanimidade. Informes: A professora Karine comenta que o professor 27 
Bruno Kanas Mendes de Portugal gostaria de vir à UFSC para participar na graduação e 28 

na pós-graduação de Relações Internacionais e o colegiado concorda que haverá 29 

receptividade e será importante recebê-lo. A Professora Patrícia informa que foi retirada 30 
a reserva de curso para quase todas as disciplinas do Curso de Relações Internacionais, 31 
ficando com reserva somente Geopolítica, Direito Internacional II e Negociação 32 

Internacional. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião as 33 
onze horas e dez minutos, da qual eu, Taís Gomes Prates, Secretária do Colegiado do 34 

Curso, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo colegiado será assinada por 35 
mim e pela senhora presidente. Florianópolis, dezesseis de dezembro de dois mil e onze. 36 
 

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

Relações Internacionais, em reunião realizada no dia 05/07/2012. 


