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ATA Nº. 01/2016 – 1ª Reunião Ordinária da Comissão do Curso de 

Relações Internacionais da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 26.01.2016 
 

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às onze horas e quarenta e cinco 1 

minutos, na sala 101 da UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 2 

100, Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a primeira reunião ordinária da Comissão do Curso de 3 

Relações Internacionais do Campus Osasco da UNIFESP com a presença da coordenadora do curso, 4 

Profa. Fábia Fernandes Carvalho Veçoso, e dos professores Karen Fernandez Costa, vice-5 

coordenadora, Antonio Roberto Espinosa, Daniel Campos de Carvalho, Ismara Izepe de Souza, João 6 

Alberto Alves Amorim, Marina Gusmão de Mendonça e Rodrigo Medina Zagni, e da representante 7 

discente, Thainá Elvira Lopes. 1. INFORMES: 1.1. UC Análise de Política Externa – Professor 8 

Substituto: a Profa. Karen repassou a todos a sugestão feita pelo RH de convocar o segundo 9 

colocado aprovado no concurso da vaga da Profa. Fábia, que tem validade até Junho, para ocupar a 10 

vaga de professor substituto. Ela comunicou que o candidato expressou-se interessado em tal vaga e 11 

que ele ficaria na vaga do Flávio neste semestre. A comissão solicitou que sejam consultados, na 12 

Comissão de Bancas, os procedimentos necessários para o preenchimento de vaga de professor 13 

visitante; 1.2. Rematrícula 2016/01: a Profa. Fábia informou sobre as alterações que foram 14 

realizadas no processo de rematrícula e que, neste semestre, a coordenação irá analisar caso a caso 15 

todas as rematrículas. Ela aproveitou avisar sobre a reorganização dos fluxos de trabalho da 16 

Secretaria de Cursos que, objetivando desburocratizar os processos de justificativas de falta e de 17 

aproveitamentos de estudos feitos no exterior, passa a encaminhar tais requerimentos diretamente 18 

aos docentes responsáveis pelas unidades curriculares; 1.3. Indicação de nova representação 19 

discente: a aluna Thainá comunicou a todos que o Centro Acadêmico de Relações Internacionais 20 

(CARI) indicou a discente Maria Júlia Fonseca para ser a nova representante estudantil na comissão 21 

de curso; 1.4. Criação do Curso de Pós-Graduação (lato sensu): o Prof. Medina convidou os 22 

docentes a participarem desta iniciativa e informou que o projeto deste curso está adiantado e que o 23 

mesmo deve iniciar-se no segundo semestre. 2 – ORDEM DO DIA: 2.1. Coordenação do curso 24 

de RI (transição): a Profa. Karen informou que a professora Fábia irá viajar no dia 28 deste mês e 25 

que pretende assumir a coordenação do curso até o fim da atual gestão tendo a Profa. Marina como 26 

vice-coordenadora. Em discussão, os membros da comissão concordaram com a continuação da 27 

atual gestão; 2.2. Estágio RI - Integral: a Profa. Fábia comunicou que os contratos de estágio de 28 

alunos matriculados no curso integral não eram assinados e que a Direção Acadêmica questionou a 29 

coordenação a respeito de eventuais comprovações de compatibilidade de carga horária de estágio 30 

com o curso integral. A docente propôs a criação de um novo trâmite que permita a análise da 31 

compatibilidade de horários. Após discussões, foi aprovada, com uma abstenção, a análise caso a 32 

caso com deferimento dos contratos que comprovam tal compatibilidade; 2.3. Implementação e 33 

chefias de Departamentos na EPPEN: a coordenadora relatou sobre a reunião dos coordenadores 34 

de curso realizada com a Direção Acadêmica para discutir a implantação dos Departamentos, 35 

explicou quais serão as funções dos chefes de departamento e comunicou que este assunto será 36 

abordado na Congregação de fevereiro. A Comissão ponderou que o debate sobre este tema deve ser 37 

fomentado antes da efetiva implementação dos departamentos; 2.4. Definição de data para 38 

discussão conjunta do Projeto Pedagógico: em discussão, os membros determinaram que serão 39 

realizadas, uma vez por mês, reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) nas quais serão 40 

debatidos aspectos referentes a esta questão; 2.5. Definição de data para discussão sobre o 41 

Regimento do Curso: o Prof. Daniel sugeriu que, antes da votação do regimento, ocorra uma 42 

discussão a respeito dos pontos que serão abordados no documento. Foi decidido que a coordenação 43 

encaminhará por e-mail os regimentos dos cursos de Administração e Economia e que, 44 
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posteriormente, os professores Karen, Daniel e Fabiana apresentarão uma minuta do regimento 45 

antes da reunião de 29/03; 2.6. Definição de calendário para implantação de programas de pós-46 

graduação stricto sensu: o Prof. Antonio comentou sobre o andamento da implantação de 47 

programas de pós-graduação no campus e os membros iniciaram a discussão sobre a possível área 48 

de concentração de curso stricto sensu. Nada mais havendo a tratar, a vice-coordenadora agradeceu 49 

a presença de todos e encerrou a reunião às quatorze horas, na qual eu, Larissa Reis Matoso, 50 

Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 51 
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