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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da III sessão extraordinária de 2016 da Comissão 

de Graduação (CG), realizada no dia 28 de abril, às 14h, 

na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em Santo André.  

 

Sessão presidida pelo professor Luciano Soares da Cruz, Pró-Reitor Adjunto de Graduação. 

Pauta única: Alterações em disciplinas do Bacharelado em Relações Internacionais. Professor 

Luciano informou estar prevista na resolução ConsEPE nº 139 a realização de uma reunião 

extraordinária com o tema “Alterações em Disciplinas”, no primeiro quadrimestre do ano. 

Explicou ser este o motivo da reunião, e o assunto será tratado na Ordem do Dia. Na ausência do 

professor Giorgio Romano Schutte, concedeu a palavra ao professor José Blanes Sala, vice-

coordenador do curso de Bacharelado em Relações Internacionais. Professor Blanes apresentou 

três disciplinas novas do curso, a serem criadas como livres: “Oriente Médio nas Relações 

Internacionais”, “Refugiados: Direito e Política e Teoria” e “Prática da Cooperação 

Internacional e da Ajuda Humanitária”. Forneceu duas justificativas para essa criação: 

pedagógica e técnica. Ponderou haver algumas lacunas na parte pedagógica da grade do curso. O 

curso foi avaliado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), recebeu nota alta, mas na prática algumas temáticas de conteúdo não estão previstas na 

grade. 1. Disciplina Oriente Médio nas Relações Internacionais. Há necessidade de 

oferecimento de uma disciplina que aborde especificamente a questão do Oriente Médio. O curso 

tinha disciplinas focadas na América Latina, Estados Unidos, África, mas nenhuma que focasse 

o Oriente Médio. A disciplina pretende abordar aspectos históricos, políticos e econômicos do 

Oriente Médio. 2. Disciplina Refugiados: Direito e Política. É necessária a criação desta 

disciplina devido aos acontecimentos atuais na Europa envolvendo os refugiados, e a posição 

adotada pelo Brasil a respeito dessa crise. 3. Disciplina Teoria e Prática da Cooperação 

Internacional e da Ajuda Humanitária. Os alunos reclamaram que não havia elementos para 

entender a técnica de cooperação internacional e ajuda humanitária, áreas de conhecimento 

teórico e prático profissional no campo das relações Internacionais, temas esses abordados de 

forma superficial no curso, por isso a necessidade de criação dessa disciplina. Após a discussão, 

professor Blanes comprometeu-se a transformar essas disciplinas em opção limitada ou 

obrigatória na próxima revisão do PPC. Professor Luciano encaminhou os documentos para 

votação em bloco, os quais foram aprovados com uma abstenção. Reiterou que as disciplinas 

estão aprovadas e serão inseridas no catálogo. Recomendou conferir os códigos com a divisão 

acadêmica do Centro. 

 

 

 


