
ATA DA XI 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 vinte e 4 

um dias do mês de novembro de dois mil e treze, às dez horas, na sala de reuniões da 5 
Coordenadoria de Cursos do Centro Sócio-Econômico, sob a presidência da professora 6 
Karine de Souza Silva, Coordenadora do Curso de Graduação em Relações 7 
Internacionais, realizou-se a décima primeira sessão ordinária do Colegiado do Curso de 8 
Graduação em Relações Internacionais. Estavam presentes os seguintes conselheiros: 9 

professora Juliana Viggiano (titular); professora Andréa Cristina Konrath (titular), 10 
professora Patricia Fonseca Arienti (titular); professor Arlei Luiz Fachinello (suplente). 11 
Outros presentes: acadêmica Julia Rodrigues e Cristian Sparemberger. Havendo quorum 12 
a Senhora Presidente iniciou a reunião. Inicialmente o presidente agradeceu a presença 13 
de todos e apresentou a pauta da reunião. 1) Informes: não houve informes. 2) 14 

Repositório de monografia: a relatora, professora Karine, informou aos membros do 15 

colegiado sobre o ofício da pró-reitoria de Graduação sobre a necessidade de informar e 16 
decidir se é favorável ao repositório. Observou-se que, dadas as atribuições adicionais 17 
ao Coordenador de Estágios e Monografias e a possibilidade de se associar ao programa 18 

em momento futuro, não seria oportuno incorporar-se ao respositório digital da 19 
biblioteca agora. A presidente encaminha para votação. Aprovado por unanimidade a 20 

não incorporação no repositório. 3) Monografias I e II/ ou Técnicas de Pesquisa p/ RI 21 
(oferece matutino e vespertino): a relatora, professora Juliana, apresentou os pontos de 22 

alteração aprovados pelo Núcleo Docente Estruturante, conforme consta nas atas das 23 
reuniões dos dias dezesseis de maio de dois mil e treze e dezessete de outubro de dois 24 
mil e treze. Adicionalmente, discutiu-se a alteração do termo “obrigatórios” por 25 

“sugeridos” no anexo I; a supressão do “Sumário” no anexo I, ; atualização das normas 26 
da ABNT; retirada do exemplo de sumário no anexo II. A presidente encaminhou para 27 

votação. Aprovado por unanimidade. A professora Karine coloca em discussão as 28 
questões referentes a estágios, salientando da necessidade de haver relação com a área 29 

de Relações Internacionais. 4) Portaria Juliana Viggiano: a relatora, professora Karine 30 
explica que com o afastamento do professor Helton Ricardo Ouriques da Coordenação 31 

do Curso, ela passou a assumir as funções de Coordenadora juntamente com a 32 
professora Juliana como subcoordenadora desde a data de primeiro de agosto de dois 33 
mil e treze. Encaminha para votação a emissão de Portaria com data retroativa para a 34 
Professora Juliana. Aprovado por unanimidade. A Presidente solicita ao colegiado a 35 

prorrogação de seu mandato e do mandato da subcoordenadora com o fim de completar 36 
um ano na Coordenação do Curso. Aprovado por unanimidade 5) Questões 37 
disciplinares no curso de RI: a presidente relata sobre as reclamações de alguns 38 
professores quanto à diciplina dos alunos em sala de aula, criando situação 39 
desconfortável para alunos e professores, havendo reclamação das duas partes. Informa, 40 

ainda, da possibilidade de abertura de processo disciplinar por parte dos professores. A 41 
representação discente alega que há conflitos e ameaça por parte de alguns professores 42 

sobre abertura de processos disicplinar. A coordenação se propõe a passar na quarta fase 43 
do curso para conversar com a turma e mediar a situação. A Coordenadora observa a 44 
importância e necessidade do diálogo entre alunos e professores, principalmente por 45 
meio da aproximação da coordenação e do Centro Acadêmico de Relações 46 
Internacionais (CARI). Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a 47 

reunião às onze horas e trinta e cinco  minutos, da qual eu, professora Juliana Viggiano, 48 
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo colegiado será assinada por mim e 49 
pela presidente. Florianópolis, vinte e um de novembro de dois mil e treze. 50 


