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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DO CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

ATA 02/2021

 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, na sala Google
Meet, endereço <h�ps://meet.google.com/see-yjps-iuc?hs=224>, reuniu-se virtualmente a Comissão do
Curso de Relações Internacionais, sob a presidência do professor Rafael Schmidt, para a sua segunda
Reunião Ordinária da gestão. Par�ciparam os professores Anna Carle�, Altacir Bunde, Alessandra Troian,
Bruno Mello Correa de Barros, Carmela Marcuzzo do Canto Cavalheiro, Flávio Lira, Jair Coi�nho, Kamilla
Raquel Rizzi, Marcel Jaroski Barbosa, Nathaly Silva Xavier Schutz, Pierre Joseph Nelcide, Rafael Balardim,
Renato Costa, Rafael Ferraz, e a representante discente subs�tuta Maura Minozzo. A reunião se iniciou a
par�r do início da gravação e de imediato, o professor Rafael Vitória Schmidt sugeriu alterar a ordem da
pauta apresentada no e-mail encaminhado anteriormente, pretendeu passar a posse dos novos membros
para o início da reunião. Após consen�mento de todos, iniciou-se as pautas: 1) Posse dos novos
membros da Comissão de Curso: O professor Rafael Schmidt empossou e deu boas-vindas aos novos
membros da Comissão, sendo eles: o professor Marcel Jaroski Barbosa, professor Bruno Mello Correa de
Barros e a representante discente subs�tuta Maura Minozzo. Logo, sob a pauta 2) Informes Gerais: O
professor Rafael Schmidt ques�onou os membros se teriam informes para repasse. Não houve
manifestações dos demais. Assim, seguiu-se para as pautas ad referendum, sendo as quais:  3) Pauta Ad
Referendum: a) Memorando Ad Referendum - Des�nação de vagas à Chamada Interna PROGRAD n.º
7/2021 de Incen�vo à Mobilidade Acadêmica Intrains�tucional 2021/2; O professor Rafael Schmidt
expos sobre a chamada interna referente a des�nação de vagas para discentes dos outros campis
cursarem componentes do curso de Relações Internacionais. O professor exemplificou sobre o interesse
de uma discente em cursar a disciplina de Organizações Internacionais, o que o fez ofertar as vagas no
memorando. E, por úl�mo, ques�onou se os demais professores haviam recebido interesse de alguma
parte logo para par�cipar da mobilidade. A seguir, abriu-se o debate sobre o memorando e logo, em
votação, foi aprovado por unanimidade. Após, em discussão: 4) Pauta do Dia: b) Polí�ca da coordenação
de curso para atribuição de componentes curriculares aos docentes; Professor Rafael Schmidt abriu a
discussão da pauta e passou a palavra para o professor Renato Costa. O professor Renato Costa
expressou sobre a pauta ser advinda da úl�ma reunião por conta da extensão que a úl�ma havia tomado.
O professor Renato destacou que se faz necessário debater sobre tal assunto, ainda que tenha ocorrido
no início do semestre de dois mil e vinte/um, devido a gravidade da situação. Para mais, o professor
apresentou que durante o fato, o professor Rafael Schmidt, como os demais coordenadores anteriores,
lançou as duas disciplinas que seriam ministradas pelo docente no semestre de dois mil e vinte/um,
entretanto, próximo ao início do semestre, encontrou na Gestão Unificada de Recursos Ins�tucionais
(GURI) uma disciplina adicional, a qual não estava dentro das incluídas pelo coordenador. E, que após
ques�onar o coordenador subs�tuto, descobriu que este úl�mo o atribuiu tal disciplina sem aviso prévio,
com a jus�fica�va de que o professor a ministra há anos. O professor Renato ques�onou se essa seria a
nova prá�ca de atribuição da coordenação adotada aos docentes, a qual o deixa inseguro no curso e,
sugeriu como encaminhamento que a Comissão tomasse conhecimento dos fatos, para que se decidido, a
situação fosse levada ao Comitê de É�ca (COE) pois acredita que o professor Rafael Balardim teve
intenções de gerar dolo a ele, logo que isso prejudicaria o docente em seu ambiente de trabalho. Na
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sequência, o professor Rafael Balardim pediu desculpas aos novos membros da Comissão de Curso que,
segundo ele, não conhecem o caráter do professor Renato, o qual ministrou a disciplina atribuída a ele
por onze anos, não sendo uma disciplina surpresa que foi atribuída ao docente. Destarte, com a palavra,
o professor Rafael Schmidt ressaltou que no início de outubro houve uma comunicação por e-mail com a
coordenação acadêmica, a qual indicou e sugeriu que os encargos aos professores sejam informados por
escrito aos docentes. Assim, segundo o professor, a coordenação tomou ciência, reiterou e se
comprometeu a aperfeiçoar a comunicação com os demais docentes, para que não ocorra futuros
desentendimentos. E, ainda, o professor Rafael Schmidt enfa�zou que a comissão deve debater os temas
referentes aos interesses do curso e, que não é necessário o encaminhamento sugerido pelo professor
Renato ao COE de tal pauta. Em seguida, o professor Renato Costa respondeu ao coordenador subs�tuto
professor Rafael Balardim que apenas relatou os procedimentos ocorridos e ainda, para jus�ficar sua fala,
leu o e-mail encaminhado a ele pelo coordenador subs�tuto professor Rafael Balardim. Ademais,
acentuou que é um caso grave, visto a clareza da intenção de dolo por parte do coordenador subs�tuto,
professor Rafael Balardim. E, realçou que houvesse um encaminhamento para o COE em relação as
atribuições do coordenador subs�tuto e do coordenador acadêmico, o qual assinou a ordem de serviço.
Após, com a palavra, a professora Alessandra Troian referiu sobre as atribuições do COE, logo que atuou
como membro da comissão. Ressaltou que não vê a competência do COE para atuar nessa situação, tal
como sugerido pelo professor Renato, porém, isso não impede que o docente entre com tais fatos para
avaliação da comissão. E, ainda, a professora Alessandra Troian frisou que não compete à Comissão do
Curso assinar em conjunto esse encaminhamento, o que deve ficar a cargo do docente Renato. Logo
após, o professor Flávio Lira saudou a todos e a todas, parabenizou os discentes, docentes e técnicos pelo
início do semestre e ressaltou a importância da presença discente nas discussões gerais do curso.
Ademais, o professor Flávio expôs preocupação sobre o teor em que chegou as discussões da reunião da
Comissão de Curso, de maneira que a comissão chegou a patamares acusatórios. Assim, sugeriu retornar
com diálogos mais amistosos, considerou o histórico que a comissão possui de divergências e resoluções
e que com isso, deve haver autorreflexão entre os membros para um retorno de tal histórico dentro do
curso. A professora Anna Carle� ressaltou a fala do professor Flávio e destacou sobre a construção de
relações ao longo do curso e que devido também a pandemia, houve um declínio dessas relações. E, para
o bem do curso, deve haver o retorno destes diálogos dentro da comissão. Também, a professora Anna
relatou sobre sua experiencia pessoal referente as atribuições das disciplinas, destacou que não
culpabilizou lados, apenas falou seu histórico para com a situação em debate. O professor Renato Costa,
com a palavra, destacou para a professora Anna que a disciplina ofertada a ele não era referente ao
semestre vigente, o que a tornou extra e gerou tal acontecimento não convencional no curso. O docente
frisou que foi uma situação constrangedora e ressaltou que foi uma imposição a ele, de forma an�é�ca e
ques�onável a atribuição da coordenação, realizada por membros que tem interesse em gerar dolo. Por
úl�mo, mostrou-se solidário as falas do professor Flávio. Em seguida, a discente Maura Minozzo,
apresentou os problemas referentes ao curso e ampliados pela pandemia, os quais não estão sendo
trazidos para discussão da comissão, de forma que os diálogos agressivos e acusatórios necessitam ser
tratados de forma amigável. O professor Altacir Bunde destacou sobre a fala do professor Flávio e realçou
sobre o ambiente tóxico que se encontra a comissão. Ainda, ressaltou sobre os dados de evasão do curso
de Relações Internacionais, as reuniões da comissão que se encontram pesadas e desgastantes e que
devido a esses pontos, é necessário construir e retomar melhores relações para o bem do curso. Apontou
sobre suas experiencias com a coordenação, curso e professores, de forma que mostrou necessária a
retomada de um ambiente mais profissional e respeitoso para o bem dos discentes também. Após isso, o
professor Rafael Schmidt ques�onou se o encaminhamento necessário seria referente a comunicação
ocorrida entre a coordenação acadêmica e do curso, no qual, esse úl�mo pactuou sobre as futuras
prá�cas que seriam seguidas e melhoradas. O professor Renato Costa divergiu quanto a proposta de
encaminhamento do professor Rafael Schmidt, de tal modo que não haveria sen�do na proposta
apresentada. Ainda, ques�onou sobre as atribuições da comissão em enviar um encaminhamento para o
COE, logo que não há regimento existente. Assim, sugeriu que a comissão possa realizar o
encaminhamento para o COE, para o tratamento devido. Com a palavra, o professor Jair Coi�nho se
referiu a atribuição da comissão, afirmou que se há atribuição da comissão, deve-se seguir a discussão
para encaminhamento. E, se não há, deve-se encerrar a discussão logo que a comissão não possuí
encargos para tais decisões. A professora Alessandra Troian propôs um encaminhamento pelo chat -
anexado no final da ata - em que sugere novas prá�cas da coordenação daquele momento para frente,
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diferenciou as atribuições da comissão, a qual não possui regimento e, ressaltou que quem se sen�u
lesado, na ausência de atribuição da comissão, deve recorrer ao COE. Apontou que a par�r de agora,
independentemente dos lados e interpretações, a coordenação deve se comprometer a melhoramentos.
O professor Rafael Schmidt discordou da proposta de encaminhamento da professora Alessandra Troian 
por não acreditar ter ocorrido intenções da coordenação em violar as decisões dos docentes. Expressou
em realizar votação para que seja decidido se há atribuição da comissão para possível encaminhamento
da pauta e, por úl�mo, frisou ser um debate que deve ocorrer em outros fóruns com as devidas
atribuições. O professor Rafael Schmidt pediu para que haja o registro em ata que o posicionamento da
coordenação do curso se refere, daqui para frente, ao comprome�mento e ciência da sugestão da
coordenação acadêmica, destacou: “A coordenação de curso vai em toda a atribuição de encargos a
docentes informar por escrito aos docentes respec�vos, de modo que sempre ocorreu, porém, algumas
vezes tendo falhas de comunicação”. Assim, o professor Rafael Schmidt abriu votação para que a
comissão decida se fará encaminhamento da pauta em debate, em que os favoráveis votam para
con�nuação do debate e posterior encaminhamento da pauta, e os contrários votam para que se encerre
tal pauta na comissão e a parte interessada leve para os fóruns devidos. Em votação, reprovou-se a
con�nuidade da discussão da pauta na comissão com nove votos contrários, três abstenções e um
favorável. Em discussão, o item c) Aprovação dos planos de Ensino 2021/2; O professor Rafael Schmidt
destacou sobre a aprovação dos planos de ensino em que o prazo é até dia doze de novembro de dois mil
e vinte e um, tendo três dias para a o final do prazo. Expos que ainda há planos que precisam de revisão
e, portanto, sugeriu que esses sejam aprovados posteriormente ad referendum de forma separada, e a
comissão aprova os demais. Caso haja necessidade de alterações após aprovação dos planos, o professor
poderá solicitar mudança futura. A professora Alessandra Troian trouxe o exemplo dos demais cursos em
relação a aprovação dos planos de ensino, citou o curso de Economia em que o procedimento é o
seguinte: o coordenador verifica os planos, analisa e sugere alterações para que então, seja aprovado nas
reuniões da comissão. No curso de Administração, os planos são validados pela comissão dentro de um
prazo es�pulado, semelhante a forma como se estrutura Relações Internacionais. A professora
demonstrou que se absteria em possível votação, logo que não analisou os planos dos colegas, e por
úl�mo, sugeriu ins�tucionalizar no próximo semestre como ocorre a validação dos planos. O professor
Rafael Ferraz destacou sobre alguns pontos que avaliou nos planos enviados, de forma que considerou
datas, aulas assíncronas e síncronas e descrição dos conteúdos, e demonstrou que não se sente
confortável em aprovar planos que necessitam de revisão. Assim, mencionou que poderia enviar as
observações para posterior revisão dos docentes. O professor Rafael Schmidt destacou que a Pró-Reitoria
de Graduação (PROGRAD) necessita de assinatura para o envio dos planos, entretanto, quem ficará
responsável por possíveis observações dos planos é a coordenação do curso. O professor Altacir Bunde
falou sobre a necessidade de respaldo dos planos, mesmo que aprovados ad referendum apenas para
cumprir os prazos. O professor Rafael Schmidt enfa�zou que a coordenação de curso fará a aprovação
dos planos ad referendum até o prazo estabelecido, dia doze de novembro. De tal modo, a pauta c não foi
levada em votação na atual reunião, ficando a aprovação ad referendum para a próxima reunião ordinária
que será realizada de acordo com a agenda do Campus, na segunda terça-feira de cada mês. Em
pauta: d) Análise dos pedidos de Quebra de pré requisito; O professor Rafael Schmidt apresentou o
pedido de quebra de pré-requisito do discente João Pedro Lazaro�o para cursar a disciplina de Relações
Internacionais Contemporâneas. Em discussão, o professor Rafael Balardim apresentou sobre o pedido e
que é favorável a quebra do discente. Em votação, o item d foi aprovado com dez votos favoráveis e uma
abstenção. Na sequência: e) Incorporação do Prof. Flávio Lira ao NDE do Curso de Relações
Internacionais; O professor Rafael Schmidt apresentou sobre a reincorporação do professor Flávio Lira ao
Núcleo Docente Estruturante (NDE). Em votação, o item e foi aprovado por unanimidade. Por úl�mo, em
pauta o item: f) Proposta de aumento do número de vagas para Fronteiriços; O professor Rafael Schmidt
apresentou sobre a importância de ampliação do edital de ingresso para fronteiriços, de modo que é
necessário enviar até o dia dezoito de novembro os números de vagas do curso. A professora Anna
Carle� se mostrou favorável ao aumento do número de vagas, devido a crescente busca. O professor
Rafael Schmidt sugeriu ampliar o número de vagas no Edital de Fronteiriços para 10 vagas anuais, sendo
cinco vagas para ingresso no primeiro semestre e outras cinco para lista de espera com ingresso no
segundo semestre, se houver vagas ociosas no curso. Em votação, o item f foi aprovado por unanimidade.
Por fim, o professor Rafael Schmidt agradeceu a presença e apoio de todos durante a reunião da
Comissão de Curso. A esta ata será anexado o chat da reunião. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
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reunião e eu, Cassiano Schwantes Corrêa, lavrei a presente ata que, após conferida pelos membros desta
Comissão, será incluída no Sistema Eletrônico de Informações, ficando a disposição para assinatura
eletrônica dos presentes.

Assinado eletronicamente por RAFAEL VITORIA SCHMIDT, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 27/11/2021, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ALESSANDRA TROIAN, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
27/11/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CARMELA MARCUZZO DO CANTO CAVALHEIRO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/11/2021, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, de acordo
com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ANNA CARLETTI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
27/11/2021, às 19:56, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por JAIR PEREIRA COITINHO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
28/11/2021, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por PIERRE JOSEPH NELCIDE, PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR -
SUBSTITUTO, em 28/11/2021, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por KAMILLA RAQUEL RIZZI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
29/11/2021, às 08:06, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por RAFAEL CAMARGO FERRAZ, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 29/11/2021, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por NATHALY SILVA XAVIER SCHUTZ, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 29/11/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.
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