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ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DO 1 

INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (IREL) DA UNIVERSIDADE DE 2 

BRASÍLIA (UnB), REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 3 

VINTE E DOIS. Às nove horas, sob a presidência do professor Rodrigo Pires de Campos 4 

(Coordenador de Graduação do IREL), reuniram-se, em ambiente virtual da plataforma 5 

Microsoft Teams, os membros do Colegiado: Alcides Costa Vaz (Coordenador de Pós-6 

Graduação do IREL), Antônio Jorge Ramalho da Rocha (Diretor do IREL), Carolina de Abreu 7 

Batista Claro, Danielly Silva Ramos, Fidel Irving Pérez Flores, Juliano da Silva Cortinhas, Luiz 8 

Daniel Jatobá França, Niels Soendergaard, Norma Breda dos Santos, Pio Penna Filho, Roberto 9 

Goulart Menezes (Vice-Diretor do IREL), Tânia Maria Pechir Gomes Manzur e Francele Theodo 10 

Assumção Bonfim (Secretária Executiva). Ausências Justificadas: Ana Flávia Granja e Barros, 11 

Márcio Florêncio Nunes Cambraia e Vânia Isabel Carvalho Pinto. Ausências: João Paulo 12 

Bezerra Urbano (Representante dos Estudantes de Graduação), Julia Dolores Schmied Zapata e 13 

Thiago Gehre Galvão (Coordenador de Extensão do IREL). Professores em Afastamento: 14 

Antônio Carlos Moraes Lessa e Cristina Yumie Aoki Inoue. Professor Cedido: Carlos Roberto 15 

Pio da Costa Filho. A reunião foi convocada para analisar e deliberar a seguinte pauta: 1. Leitura 16 

e aprovação da Ata da 65ª Reunião do Colegiado de Graduação; 2. Revalidação de diplomas de 17 

graduação estrangeiros; 3. Informes; 4. Outros. O professor Rodrigo Pires de Campos solicitou 18 

o ajuste do segundo ponto de pauta, explicando que havia apenas um diploma para revalidação. 19 

1) Ata da sexagésima quinta reunião do Colegiado de Graduação do IREL: Aprovada sem 20 

alterações, com abstenção dos professores Alcides Costa Vaz e Pio Penna Filho. O professor 21 

Rodrigo Pires de Campos explicou que a nova servidora técnico-administrativa do IREL, Rebeka 22 

Priscila Lemos Nunes Borinelli, será o ponto focal da secretaria do IREL na distribuição dos 23 

processos de revalidação de diploma para os membros da comissão responsável. 2) Pedido de 24 

revalidação de diploma da graduação de Melina Correa da Silva e Vargas: A professora 25 

Tânia Maria Pechir Gomes Manzur relatou esse pedido, analisado por ela e pelos professores 26 

Carolina de Abreu Batista Claro (presidente) 27 

e Rodrigo Pires de Campos.  A comissão indicou o deferimento do pedido de revalidação. 28 

Decisão: pedido aprovado por unanimidade. 3) Informes: 3.1) O professor Roberto Goulart 29 

Menezes agradeceu o apoio do IREL a um curso de inglês para indígenas, por meio do qual 30 

foram disponibilizados espaço físico e equipamentos, mas explicou que a atividade será realizada 31 

em outro local da UnB. 3.2) O professor Antônio Jorge Ramalho da Rocha pediu que os 32 

professores leiam a minuta da Câmara de Ensino de Graduação da UnB (CEG) sobre a 33 

regulamentação do ensino à distância (EaD) na UnB e pediu que eles encaminhassem sugestões 34 

para ele e para o professor Rodrigo Pires de Campos. O professor Antônio Jorge Ramalho da 35 

Rocha esclareceu que a ideia da CEG é que quarenta por cento do curso possa ser oferecido à 36 

distância, desde que essa informação esteja inserida no plano de curso e que o docente passe por 37 

uma capacitação sobre EaD. Decisão: a minuta sobre EaD será incluída na pauta da próxima 38 

reunião de Colegiado da Graduação. 3.3) O professor Alcides Costa Vaz informou sobre a 39 

correção do calendário acadêmico pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB 40 

(CEPE) e disse que não haverá aula no dia dois de dezembro de dois mil e vinte três, não havendo 41 

subtração de dias letivos. O professor explicou que o CEPE já havia previsto o recesso de fim de 42 

ano anteriormente, mas que houve um problema gráfico no calendário inicial. 3.4) A professora 43 
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Tânia Maria Pechir Gomes Manzur, representante titular do IREL na Câmara de Carreira 44 

Docente da UnB (CCD), falou da importância de que os docentes ficassem atentos às 45 

documentações e aos formulários necessários para a composição dos processos de estágio 46 

probatório. 3.5) O professor Rodrigo Pires de Campos confirmou as próximas reuniões do 47 

Colegiado de Graduação do IREL para os dias treze de janeiro e dez de fevereiro de dois mil e 48 

vinte e três. Além disso, ele pediu apoio da Comissão de Graduação do IREL para entrar em 49 

contato com o Departamento de Letras da UnB (LET) acerca da aplicação das provas de 50 

proficiência para os estudantes de Relações Internacionais. Ele explicou que a área de Espanhol 51 

da UnB havia indeferido o pedido de aplicação das provas e que ele estava aguardando resposta 52 

das áreas de Inglês e Francês da UnB. Em seguida, o professor pediu aos professores que 53 

respondessem a um formulário étnico-racial e informou que já recebeu as orientações para a 54 

elaboração da lista de oferta para o primeiro semestre de dois mil e vinte e três. O professor 55 

explicou que a lista deverá ser aprovada na próxima reunião do Colegiado de Graduação e que 56 

se dará prioridade à confirmação das disciplinas obrigatórias, evitando-se a faixa de horário das 57 

dez horas ao meio-dia, devido à falta de espaço físico disponível para esse período na UnB. O 58 

professor também disse que as disciplinas optativas serão inseridas conforme demanda e 59 

disponibilidade de docentes e sugeriu a abertura de edital para professores voluntários. O 60 

professor mencionou o recebimento de um processo via SEI que solicitava a atualização de 61 

ementas e referências bibliográficas da graduação. O professor pediu que a secretária Francele 62 

Theodo Assumção Bonfim encaminhasse as ementas da graduação aos docentes. Por último, o 63 

professor Rodrigo Pires de Campos informou sobre o recebimento de um processo contendo 64 

orientações em relação à nova alta de casos de coronavírus. Não havendo mais questões a serem 65 

discutidas, o professor Rodrigo Pires de Campos deu por encerrada a reunião. Ata por mim 66 

lavrada na condição de Secretária Executiva do IREL, Francele Theodo Assumção Bonfim. 67 


