
ATA DA PRIMEIRA  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

PROGRAMA DE MESTRADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO CENTRO 2 

SÓCIO-ECONÔMICO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, DO 3 

SEMESTRE 2017/1.  4 

Aos quatro dias  do mês de julho de dois mil e dezessete, às dez horas, na Sala de 5 

Reuniões da UAB – Bloco F do Centro Sócio Econômico da Universidade Federal de 6 

Santa Catarina, sob a presidência do professor Helton Ricardo Ouriques, realizou-se a 7 

primeira  sessão extraordinária do semestre dois mil e dezessete do Colegiado do 8 

Programa de Mestrado em Relações Internacionais. Estavam presentes os seguintes 9 

conselheiros: Professores Doutores: Clarissa Franzói Dri, Daniel Ricardo Castelan,  10 

Fernando Seabra, Graciela De Conti Pagliari, Iara Costa Leite,  Mónica Solomón, 11 

Patrícia Fonseca Ferreira Arienti,  e as representantes discentes Ana Luci Lopes e 12 

Mayara Thays Muller. Estava presente também, o a mestrando Guilherme Henrique 13 

Lima de Mattos. A professora Juliana Lyra Viggiano Barroso está em licença não 14 

remunerada para assuntos pessoais. Havendo quórum o senhor presidente, Prof. 15 

Helton Ricardo Ouriques, iniciou a sessão, cumprimentando e agradecendo a presença 16 

de todos, esclarecendo também o motivo da convocação da reunião extraordinária: dar 17 

continuidade a discussão e aprovação do Regimento do PPGRI, de acordo com a  18 

Resolução    095/Cun/2017 visto que tem prazo para ser entregue na PROPG e a 19 

Aprovação do APCN – Doutorado, que também deverá ser adaptado a referida 20 

Resolução. O Senhor Coordenador informou que fez as consultas das dúvidas que 21 

tinham surgido na última sessão à PROPG e que estas já foram respondidas e estão 22 

contempladas no regimento do PPGRI a ser aprovado. A Professora Clarissa solicitou 23 

a palavra para apresentar ao Colegiado, o novo Pós-Doutorando, Alejandro Angel 24 

Tapias.  Alejandro apresentou-se, descreveu brevemente seu  currículo,  agradeceu a 25 

boa  acolhida que teve aqui no PPGRI e colocou-se à disposição para  colaborar em 26 

todas as atividades do PPGRI. Dando continuidade a sessão,  o Senhor Coordenador 27 

abriu para as discussões sobre as alterações e inclusões do novo regimento do PPGRI. 28 

Após amplos debates a nova proposta de Regimento  do PPGRI, foi aprovada por 29 

unanimidade conforme  o texto que segue em anexo. Na sequência, passou-se a 30 

discutir o segundo ponto de pauta: Aprovação da APCN – Doutorado. Abertas as 31 

discussões, houve várias contribuições e questionamentos,  sendo que o Senhor 32 

Coordenador fez todos os esclarecimentos e em seguida, colocado em votação a 33 

aprovação da APCN – Doutorado, foi aprovado por unanimidade, conforme texto em 34 



anexo. Encerrada a pauta, abriu-se a sessão para outros informes, onde foram feitas 35 

colocações sobre a seleção para o mestrado do PPGRI para o ano de 2018.  Foram 36 

apresentadas várias propostas e possibilidades. A Senhora presidente da Comissão de 37 

seleção dos alunos do PPGRI, turma 2018, manifestou-se, dizendo que está 38 

consultando várias possibilidades e editais e agradeceu a socialização das ideias que 39 

muito irão contribuir para a criação do Edital de Seleção/2018. Nada mais havendo a 40 

tratar, o Senhor Presidente agradeceu mais uma vez a presença de todos e deu por     41 

encerrada a sessão às 11:45 horas, que terá sua ata lavrada pela servidora Lúcia 42 

Maria Loch Góes. Esta, após lida e aprovada pelo colegiado, será assinada pela 43 

mesma e pelo Senhor Presidente. Florianópolis 04 de julho de 2017. 44 

 


