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Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e
quarenta e cinco minutos, na sala Google Meet endereço <meet.google.com/jsd-qkrs-nmj>, reuniu-se
virtualmente a Comissão do Curso de Relações Internacionais, sob a presidência do professor Rafael
Schmidt, para a sua primeira Reunião Ordinária da gestão. Par ciparam os professores Anna Carle ,
Altacir Bunde, Alessandra Troian, Fábio Régio Bento, Flávio Lira, Fernando Pedro Meinero, Jair
Coi nho, Kamilla Rizzi, Nathaly Silva Xavier Schutz, Rafael Balardim, Renato Costa, Rodrigo Abbade,
Rafael Ferraz e o representante técnico João Timóteo de los Santos e o representante discente Abner
Rocha Ferreira. O professor Rafael Schmidt expressou que a ata da atual reunião será realizada a
par r da gravação da mesma, enviada na sequência para aprovação e posteriormente incluída no SEI.
A reunião se iniciou a par r da inclusão e exclusão de pautas pelos presentes, na qual, o professor
Renato Costa apresentou proposta de inclusão de pauta, sendo: j) Nova prá ca da coordenação de
curso para atribuição de componentes curriculares aos docentes. O professor Rafael Schmidt
apresentou proposta de exclusão do item f da pauta Ad Referendum, sendo: f) Memorando Ad
Referendum - Láurea acadêmica do curso. Sendo ambas aprovadas segundo anexo do chat nesta ata.
Na sequência, as pautas foram as seguintes: 1) Informes gerais: O professor Rafael Schmidt ressaltou
os informes da coordenação, os quais vão ao encontro das pautas que serão discu das na reunião. 2)
Posse dos novos membros da Comissão de Curso: O professor Rafael Schmidt apresentou o novo
membro da Comissão de Curso, o representante discente indicado, Abner Rocha Ferreira, e sua
suplente que será empossada em sua ausência, Maura Minozzo. O discente Abner agradeceu e
desejou bons trabalhos para a comissão. 3) Pauta Ad Referendum: O primeiro item a ser discu do
diz respeito à: a) Memorando Ad Referendum - Vagas Ociosas/PSC; O professor Rafael Schmidt
apresentou o documento referente ao Processo Sele vo Complementar (PSC) e abriu a discussão da
pauta. O professor Flávio Lira ques onou se ocorreu a abertura de edital para ingresso de
fronteiriços. O professor Altacir Bunde afirmou que não ocorreu a abertura de edital para fronteiriços
e, ainda, ques onou sobre os dados do edital de ingresso dos alunos por nota de ensino médio no
curso. Após, o item a) Vagas Ociosas/PSC foi levado para votação e aprovado por unanimidade. O
segundo item a ser discutido será: b) Memorando Ad Referendum - Vagas PEC-G; O professor Rafael
Schmidt exibiu o documento referente ao o cio ad referendum para indicação de vagas para o PEC-G
(Programa Estudante Convênio de Graduação), o qual formaliza a decisão para a oferta de duas vagas
do curso para o programa. O item b) Vagas PEC-G foi levado para votação e aprovado por
unanimidade. Abriu-se a discussão do terceiro item: c) Memorando Ad Referendum - Quebras de
pré requisito; Professor Rafael Schmidt apresentou o memorando de concessão para quebra de
requisitos, sendo referentes das seguintes disciplinas: Teoria das Relações Internacionais II para
possibilitar matrícula em Teoria das Relações Internacionais III; Teoria das Relações Internacionais II
para possibilitar matrícula em Segurança Internacional e; Economia Internacional II para possibilitar
matrícula em Trabalho de Conclusão de Curso I. O item c) Quebras de pré requisito, foi levado para



matrícula em Trabalho de Conclusão de Curso I. O item c) Quebras de pré requisito, foi levado para
votação e aprovado com abstenções. Sob o item: d) Memorando Ad Referendum - Concessão
Excepcional de quebra de pré-requisito - Eduarda Marcon Alves; O professor Rafael Schmidt exibiu
o memorando encaminhado para a concessão excepcional de quebra para a discente Eduarda
Marcon, na qual solicitou a quebra, através do NInA - Campus Livramento, para cursar Prá cas de
Legislação Aduaneira e Comércio Exterior que tem a disciplina de Direito Internacional Privado como
pré-requisito. O item d) Concessão excepcional de quebra de pré-requisito - Eduarda Marcon Alves,
foi levado para votação e aprovado com abstenções. Na sequência, discu u-se o item: e) Memorando
Ad Referendum - Aprovação dos planos de Ensino; O professor Rafael Schmidt expressou sobre os
planos de ensino que devem ser aprovados pela Comissão de Curso após análise favorável da
coordenação. O professor Altacir Bunde ressaltou sobre a necessidade de se estabelecer esse
mecanismo de verificação dos planos e da manifestação pela autonomia dos docentes perante os
planos de ensino para não gerar maiores desentendimentos como já ocorreu. O item e) Aprovação
dos planos de ensino, foi levado para votação e aprovado por unanimidade. 4) Pauta do Dia: g)
Recurso do docente Renato Costa contra o despacho da Coordenação de Curso cons tuinte de
banca de revisão de prova; Professor Rafael Schmidt apresentou os documentos referentes ao
pedido do discente Fábio Dummer, o despacho da coordenação com a banca avaliadora, o recurso do
docente Renato Costa e o parecer do recurso elaborado pelo professor Jair Coi nho a pedido da
coordenação. O professor Jair Coi nho reverberou o parecer elaborado. O professor Renato Costa
expressou como se deu o caso do discente Fábio Dummer, do parecer do recurso, o qual o docente
exigiu constar que foi enviado há uma hora do início da reunião da Comissão, não podendo realizar a
análise completa do documento e, do andamento que se deu o recurso elaborado dentro dos âmbitos
da coordenação. O professor Fernando Meinero ressaltou sobre as funções legais da coordenação
acadêmica de revisar a decisão por parte da coordenação do curso neste caso. O professor Altacir
Bunde recordou sobre o caso referente ao discente Fábio Dummer, caso o qual está reverberando
durante as reuniões da comissão. O professor Rafael Schmidt também apresentou sobre o caso Fábio
Dummer e destacou os fatores que levaram à decisão da coordenação. O discente Abner Rocha
destacou sobre o cunho da discussão e do caso em debate. Em votação, o item g) Recurso do docente
Renato Costa contra o despacho da Coordenação de Curso cons tuinte de banca de revisão de prova,
foi aprovado com abstenções e voto contrário. Os professores Altacir Bunde e Flávio Lira jus ficaram
seus votos a par r do fato do documento do parecer do recurso não ter sido enviado com a
antecedência devida. Em discussão, o item h) Proposta de polí ca de sucessão docente na
Coordenação do Curso; O professor Rafael Schmidt destacou sobre a proposta de sucessão da
coordenação elaborada pelo NDE (Núcleo Docente Estruturante) e exibiu o documento em análise. O
professor Flávio Lira ques onou sobre a forma de critério por ordem alfabé ca da proposta. O
professor Renato Costa destacou a respeito das atribuições do NDE e ques onou sobre a proposta em
discussão. O professor Rafael Schmidt argumentou que a proposta é uma forma de auxiliar a gestão
do curso. O professor Fernando Meinero se manifestou sobre a proposta e ressaltou a necessidade de
se discu r mais profundamente tais critérios. O professor Renato Costa argumentou sobre a proposta
em discussão e ques onou sua viabilidade e sua legalidade. Pela ausência de quórum, os itens h)
Proposta de polí ca de sucessão docente na Coordenação do Curso e i) Incorporação do Prof.
Flávio Lira ao NDE do Curso de Relações Internacionais; serão discu dos e deliberados na próxima
reunião. Por úl mo, sob discussão, porém, sem deliberação, do item incluso na pauta do dia, j) Nova
prá ca da coordenação de curso para atribuição de componentes curriculares aos docentes; o
professor Renato Costa relatou sobre o caso em que lhe foi atribuída disciplina sem aviso prévio e
consulta para o semestre 2021-1, pelo Coordenador Subs tuto, tampouco lhe foi informado sobre o
fato. Ques onou se tal a tude reverbera nova prá ca da coordenação. Para jus ficar suas
considerações, fez a leitura do e-mail que recebeu do Coordenador Subs tuto, em 8 de junho de 2021:
“Prof. Renatho, de acordo com as atribuições de Coordenação de Curso (Art. 105 XII: propor à
Coordenação Acadêmica ‘o oferecimento de disciplinas nos períodos regular, de férias ou fora do
período de oferecimento obrigatório;’); estando eu subs tuindo o Prof. Dr. Rafael Schmidt., que se
encontrava em férias e; considerando o histórico de que ministras essa disciplina em seus 11 anos de



UNIPAMPA, entendi que deveria respeitar esse histórico. Talvez se fosse uma disciplina nova (que
nunca vesses ministrado) eu o consultaria, mas nesse caso, não entendi que haveria qualquer
prejuízo”. O professor Rafael Balardim nada respondeu sobre o exposto e o professor Rafael Schmidt
concordou com os procedimentos adotados por seu coordenador subs tuto. O professor Renato Costa
destacou que não avisar um docente sobre os próprios componentes curriculares que deverá ministrar
no semestre e ele ser “pego de surpresa” não encontra parâmetro no curso, ou seja, nunca havia sido
feito anteriormente no curso de Relações Internacionais da Unipampa. O professor Rafael Balardim
não informou se adotou esse procedimento apenas com o professor Renato Costa ou o estabeleceu
como padrão para todos os docentes e as docentes. Diante do baixo quórum, apenas sete membros da
Comissão, o professor Renato Costa ressaltou que essa discussão deve retornar à pauta para a
próxima reunião, visto a ausência dos demais membros da Comissão e a necessidade de debate e
deliberação sobre tais procedimentos. O professor Rafael Balardim propôs a discussão para a próxima
reunião e ressaltou que se sente assediado pelo professor Renato Costa. Eis que o professor Renato
Costa expôs que o assédio moral é oriundo de quem exerce cargo hierarquicamente superior, como
no caso do Coordenador Subs tuto diante do professor Renato Costa. Ainda, o professor Renato Costa
expôs que as acusações que levou à comissão estavam embasadas em documentos e o que o
professor Rafael Balardim alegava não nha qualquer fundamento ou comprovação. A esta ata será
anexado o chat da reunião. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Cassiano
Schwantes Corrêa, após visualizar a gravação da reunião em vídeo, lavrei a presente ata que, após
conferida pelos membros desta Comissão, será incluída para assinatura no Sistema Eletrônico de
Informações (SEI/UNIPAMPA - Processo nº 23100.017496/2021-61), ficando a disposição para
assinatura eletrônica dos presentes.

Assinado eletronicamente por RAFAEL VITORIA SCHMIDT, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 14/10/2021, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0639745 e o código CRC 534FFDD7.

Referência: Processo nº 23100.017496/2021-61 SEI nº 0639745

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

