
ATA DA X 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, ANO DE 2013. Aos quatro 4 

dias do mês de março de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de 5 
reuniões da Coordenadoria de Cursos do Centro Sócio-Econômico, sob a presidência do 6 
professor Helton Ricardo Ouriques, Coordenador do Curso de Graduação em Relações 7 
Internacionais, realizou-se a décima sessão ordinária do Colegiado do Curso de 8 
Graduação em Relações Internacionais. Estavam presentes os seguintes conselheiros: 9 

professora Mônica Solomon González, (titular); professora Karine de Souza Silva 10 
(titular), professor Fernando Seabra (titular); professora Andréa Cristina Konrath 11 
(titular), professora Juliana Viggiano (suplente),  acadêmico Vitor Deibler Magalhães 12 
(titular), representante discente. Outros presentes: professora Clarissa Franzoi Dri. 13 
Havendo quorum o Senhor Presidente iniciou a reunião. Inicialmente o presidente 14 

agradeceu a presença de todos e apresentou a pauta da reunião. 1) Apreciação da ata do 15 

dia 04/03/2013: aprovada por unanimidade. 2) Preparação para visita do MEC: o 16 

relator, professor Helton Ricardo Ouriques, explicou aos membros do colegiado sobre 17 
os objetivos da visita do MEC, que irá reconhecer e avaliar o Curso de Relações 18 
Internacionais, e que ocorrerá no período de 10/03/2013 a 13/03/2013. O relator 19 
solicitou a colaboração e o empenho de todos os professores para que ocorra tudo dentro 20 

do esperado. 3) Posição do colegiado sobre o não recebimento, pelo Departamento 21 

de Economia e Relações Internacionais, de vagas comuns REUNI: o relator, 22 

professor Helton Ricardo Ouriques, relembrou como se deu o processo de criação do 23 
Curso de Graduação em Relações Internacionais e sobre sua aprovação, salientando que 24 
no Projeto Pedagógico constava a contratação de quinze docentes e até hoje só haviam 25 

sido contratados onze, faltando, portanto a contratação de quatro docentes. Explica que: 26 
foi enviado um documento à PROGRAD e até a presente data não foi recebido resposta; 27 

foi emitida uma nota pública e até hoje não houve resposta. O único retorno da 28 
PROGRAD foi um memorando circular de número 008/2012/PROGRAD/2012 29 

explicando de que maneira as vagas foram distribuídas. O presidente propõe um modelo 30 
de moção em nome do colegiado, que segue em anexo a esta ata, a ser publicada em 31 

todos os meios disponíveis na Universidade e submete a questão à discussão do 32 
colegiado. Aprovada a moção por unanimidade devendo ser dada ampla divulgação ao 33 
texto. 4) Processo de Validação de Carga Horária Complementar do estudante 34 
Rodrigo Rodolfo Pizzolatti: o parecer da relatora, professora patrícia Fonseca Ariente 35 

que estava ausente, foi lido e colocado em discussão. O parecer foi favorável a  36 
validação de intercâmbio realizado pelo aluno através da UDESC para fins de validação 37 
de horas complementares pois foi realizado durante o período em que o aluno estava 38 
cursando a UDESC e  a UFSC conjuntamente.  Aprovado por unanimidade. 5) Inclusão 39 

da disciplina HST 7003 – Laboratório de Ensino de História da África como 40 
optativa no Currículo do Curso de Relações Internacionais: o relator, professor 41 
Helton Ricardo Ouriques, coloca em votação a inclusão no currículo do Curso de 42 

Graduação em Relações Internacionais das disciplinas optativas HST 7202 – História 43 
da África e HST 7003 - Laboratório de Ensino de História da África. Aprovado por 44 
unanimidade. 6) Assuntos Gerais: o presidente do colegiado informa que cinco 45 
cadeiras estão sem professor  e que o semestre terá início no dia dezoito de março de 46 
dois mil e treze. Informa, ainda, que serão realizadas duas reuniões ordinárias do 47 

colegiado por ano.Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião às 48 
quinze horas e cinquenta e sete  minutos, da qual eu, Taís Gomes Prates, Secretária do 49 



Colegiado do Curso, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo colegiado será 50 

assinada por mim e pelo presidente. Florianópolis, quatro de março de dois mil e treze. 51 


