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COMISSÃO DO CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

ATA 05/2020

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, na sala Google
Meets, endereço < https://meet.google.com/sdv-gebu>, reuniu-se vitualmente a Comissão do Curso de
Relações Internacionais, sob a presidência da professora Kamilla Raquel Rizzi, para a sua quinta
Reunião Ordinária do ano. Participaram os professores Anna Carletti, Altacir Bunde, Fernando Pedro
Meinero, Lucélia Ivonete Juliani, Rafael Balardim, Rodrigo Abbade da Silva e os representantes
discentes Cibelle Burbullis da Motta, Isabella da Cunha Ortega, Fernando de Oliveira Nunes e Gabriel
Rabah. Também participaram como convidados a pedagoga Ruth Pereira Castro e o assistente social
Alan Silva Carvalho, ambos do NuDE, campus Santana do Livramento. Os professores Alessandra
Troian, Fábio Régio Bento e Carmela Marcuzzo do Canto Cavalheiro e o TAE João Timóteo
justificaram a não participação. A professora Kamilla esclareceu que a reunião será gravada, esclareceu
ainda sobre a forma de manifestação na reunião, sendo que apenas a forma oral será considerada e que
o chat será anexado a Ata. Iniciou a reunião, solicitando a inclusão de um informe sobre os planos de
ensino ao final da reunião e apresentou o ponto único de pauta: Distribuição de orientações de
Trabalhos de Conclusão de Curso (disciplinas TCC I e TCC II) no curso de Relações
Internacionais. A professora Kamilla falou da necessidade de uma distribuição equilibrada entre as
orientações de TCC I e II no curso, esclarecendo que há um aluno de TCC I que não tem orientação no
momento, pois o professor declinou da orientação no dia dezesseis de outubro. Desde então, o professor
de TCC I e a coordenação em buscado mediar a questão da orientação, sem sucesso. Esse é o motivo da
presente reunião. A professora apresentou a Normativa de TCC I e II do curso de Relações
Internacionais (Anexo I do PPC) que em seu Capítulo II – TCC I, estabelece que: “Art. 6 – O objetivo
do componente curricular é elaborar o projeto de pesquisa e um capítulo previsto no sumário provisório,
em acordo com o(a) docente orientador(a), voltado para o estudo obrigatório de uma problemática
relacionada às Relações Internacionais, devidamente justificada a relação com o curso de graduação e
com a anuência dos docentes do componente curricular. Parágrafo Primeiro – O componente curricular
TCC I será ofertado presencialmente, com carga de 90 horas-aula, sempre sob a responsabilidade de um
ou dois docentes de Relações Internacionais. A escolha do docente orientador do TCC partirá da área de
interesse a ser pesquisada pelo discente, com apoio dos docentes de TCC I, de acordo com as áreas de
pesquisa e atuação de cada docente. O Coordenador do curso, junto com o provável orientador e os
docentes de TCC I, definirão quais as orientações, mediante Termo de Compromisso de Orientação.
Parágrafo Segundo – Cada docente poderá ter um número máximo de cinco (5) orientandos em TCC I e
TCC II. Parágrafo Terceiro – O docente orientador deve ser lotado na UNIPAMPA. Há a possibilidade
de um docente de outra instituição de ensino ser co-orientador do TCC, desde que devidamente
preenchido o Termo de Vínculo de orientação. Art. 7 – O discente deve elaborar seu Projeto de Trabalho
de Conclusão de Curso de acordo com este Regulamento e com as recomendações do docente
orientador”. Apresentou ainda o “Art. 36 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do
presente regimento serão solucionados pelos docentes dos componentes curriculares, Coordenador do
Curso e pela Comissão do Curso de Relações Internacionais”. A professora Kamilla e o professor
Balardim, como professores de TCC II e TCC I, respectivamente, apresentaram a lista de orientações e
justificaram a realização da reunião como forma de encaminhar a circunstância de orientação de um
aluno. O professor Balardim, professor de TCC I, relatou a situação do aluno Fábio Dummer que está
sem professor orientador no momento, que entrou em contato com onze professores do campus desde
março e não obteve retorno ou resposta, disse que o aluno está fazendo sua pesquisa de forma individual
desde o início do ano, mas que precisa de apoio de professores, por ser um tema complexo, extenso,
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sem delimitação temporal, não factível de ser finalizado em TCC I e II. Falou que o professor Altacir
concordou em orientar Fábio, mas que em dezesseis de outubro declinou da orientação. Disse ainda que
o que o aluno precisa (e inclusive concordou, nesse momento) é que um professor o oriente, alterando
inclusive o tema e a proposta de TCC. O professor Altacir explanou sobre o histórico do contato com o
aluno e a orientação, afirmando que assinou o Termo de vínculo de orientação sem ler o projeto; assim
que o leu, não se sentiu capaz de orientar o aluno, pela complexidade do tema. A pedagoga Ruth
também foi convidada a falar sobre o histórico do aluno, que recebe assistência estudantil e que tem
envolvido, inclusive, a PRAEC, nessas questões de orientação; disse que o aluno é dedicado e
comprometido com os estudos, mas marcado por contradições em questões de relacionamento
interpessoal. O assistente Alan também relatou seu contato anterior com o aluno, informando que o
mesmo sempre foi autossuficiente, “não dependendo de ninguém”. O professor Balardim reiterou que o
problema é a falta de responsabilidade dos professores com o aluno, que não o respondem ou ficam o
“enrolando”. O professor Fernando solicitou a palavra e se prontificou a conversar com o aluno Fábio,
para encaminhar a orientação de TCC I. Balardim vai enviar e-mail para Fábio, com cópia para
Fernando e Kamilla. Esse encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Informes: Na sequência, a
professora Kamilla solicitou que os professores finalizem seus respectivos planos de ensino no GURI. A
representante discente Cibelle, a pedido dos alunos, apresentou um feedback da experiência do ensino
remoto no curso, disse que em geral os alunos estão conseguindo acompanhar as disciplinas e que a
maior parte dos professores está flexível e tem bom senso quanto às demandas do semestre, mas que há
dois professores no curso que estão extrapolando, nos extremos: um professor tem ministrado poucas
aulas síncronas e está cobrando muitas atividades e leituras de bibliografias que não estão digitalmente,
além se ser grosseiros nas respostas aos alunos, por e-mail; e outro professor tem ministrado
demasiadamente aulas síncronas, em torno de quatro horas semanais, o que é extremamente cansativo
para os alunos, além de cobrar demasiadamente o conteúdo em muitos trabalhos e avaliações
complexas. Cibelle solicitou empatia aos professores, nesse momento. A professora Kamilla se
comprometeu a verificar os respectivos planos de ensino e tentar mediar a situação junto aos professores
citados. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Kamilla Raquel Rizzi, lavrei a presente
ata que, depois de lida e aprovada por todos, será assinada pela Presidência da Comissão do Curso de
Relações Internacionais.

Chat
00:00:01.706,00:00:04.706
Altacir Bunde: Tranquilo

00:00:04.986,00:00:07.986
Rodrigo Abbade da Silva: concordo

00:00:06.040,00:00:09.040
Fernando de Oliveira Nunes: Concordo

00:00:06.745,00:00:09.745
Alan Silva Carvalho: concordo

00:03:31.487,00:03:34.487
Gabriel Rabah: s

00:03:33.316,00:03:36.316
Anna Carletti: sim
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00:03:36.251,00:03:39.251
Alan Silva Carvalho: sim

00:12:46.726,00:12:49.726
Altacir Bunde: Me inscrevi

00:16:49.644,00:16:52.644
Alan Silva Carvalho: sim

00:16:50.119,00:16:53.119
Cibelle Burdulis da Motta: sim

00:16:51.919,00:16:54.919
Rodrigo Abbade da Silva: sim

00:19:22.991,00:19:25.991
Rafael Balardim: Inscrevo-me

00:27:04.455,00:27:07.455
Ruth Pereira Castro: sim

00:27:04.694,00:27:07.694
Alan Silva Carvalho: me inscrevo

00:27:22.567,00:27:25.567
Alan Silva Carvalho: certo Ruth

00:35:33.371,00:35:36.371
Rafael Balardim: Inscrevo-me

00:47:58.570,00:48:01.570
Lucelia Ivonete Juliani: Boa tarde pessoal

00:48:04.861,00:48:07.861
Lucelia Ivonete Juliani: cheguei agora

00:49:15.699,00:49:18.699
Rafael Balardim: Inscrevo-me

00:52:46.009,00:52:49.009
Ruth Pereira Castro: Quem sabe agora a Coordenação informa, comunica ao aluno
que o Prof. Altacir o orientará desde que o mesmo siga as orientações e os
encaminhamentos da linha de pesquisa

00:53:36.387,00:53:39.387
Ruth Pereira Castro: Já que demonstrou ao Balardim o aceite de novas
orientações

00:54:35.638,00:54:38.638
Rodrigo Abbade da Silva: som baixo

00:54:39.996,00:54:42.996
Alan Silva Carvalho: está bem baixo

00:54:47.426,00:54:50.426
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Rodrigo Abbade da Silva: sim

00:54:48.696,00:54:51.696
Alan Silva Carvalho: melhor

00:58:28.115,00:58:31.115
Alan Silva Carvalho: sim

00:58:29.443,00:58:32.443
Rodrigo Abbade da Silva: sim

00:58:29.537,00:58:32.537
Lucelia Ivonete Juliani: sim

00:58:33.457,00:58:36.457
Ruth Pereira Castro: sim

00:59:08.486,00:59:11.486
Kamilla Raquel Rizzi: votação sobre disponibilidade do professor Fernando em
orientar o aluno Fábio

00:59:27.241,00:59:30.241
Kamilla Raquel Rizzi: favorável

00:59:36.078,00:59:39.078
Anna Carletti: Favorável

00:59:36.881,00:59:39.881
Rodrigo Abbade da Silva: Favorável

00:59:36.905,00:59:39.905
Ruth Pereira Castro: favorável

00:59:37.497,00:59:40.497
Lucelia Ivonete Juliani: de acordo

00:59:38.220,00:59:41.220
Rafael Balardim: Favorável.

00:59:40.046,00:59:43.046
Cibelle Burdulis da Motta: favorável

00:59:46.309,00:59:49.309
Altacir Bunde: Favorável

00:59:46.484,00:59:49.484
Alan Silva Carvalho: favorável

00:59:47.621,00:59:50.621
Fernando de Oliveira Nunes: Favorável

00:59:48.879,00:59:51.879
Isabella da Cunha Ortega: favorável

00:59:54.627,00:59:57.627
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Fernando Pedro Meinero: favoravel

00:59:58.730,01:00:01.730
Gabriel Rabah: favorável

01:08:12.617,01:08:15.617
Gabriel Rabah: me inscrevo.

01:14:30.553,01:14:33.553
Fernando Pedro Meinero: posso incluir um informe rapidinho?

01:18:56.615,01:18:59.615
Rodrigo Abbade da Silva: Até a próxima.

01:18:58.443,01:19:01.443
Anna Carletti: Obrigada

01:18:59.623,01:19:02.623
Fernando Pedro Meinero: ate

01:19:00.894,01:19:03.894
Cibelle Burdulis da Motta: abraço!!

01:19:02.488,01:19:05.488
Alan Silva Carvalho: obrighado

01:19:12.665,01:19:15.665
Ruth Pereira Castro: Abraçp! E obrigada pelo convite!


