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1ª Reunião Ordinária da Comissão do Curso e  

Conselho de Departamento de Relações Internacionais de 2018 

22 de fevereiro de 2018 - Horário: 10h - Campus Osasco - Sala 111 

 
Aos vinte dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala 111, da 1 

UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 2 

Flores, Osasco, realizou-se a primeira Reunião Ordinária da Comissão do Curso e Conselho 3 

de Departamento de Relações Internacionais do Campus Osasco da UNIFESP do ano de dois 4 

mil e dezoito, com a presença da Coordenadora do Curso, Prof.ª Dra. Karen Fernandez 5 

Costa, da Chefe do Departamento, Prof.ª Dra. Fabiana Rita Dessotti e dos professores 6 

doutores: Acácio Augusto Sebastião Junior, Antônio Roberto Espinosa, Carolina Loução 7 

Preto, Ismara Izepe de Souza,  Itaque Barbosa, João Alberto A. Amorim, Marina Gusmão de 8 

Mendonça e Rodrigo Medina Zagni. As Professoras Karen e Fabiana iniciaram os trabalhos 9 

com a divulgação dos informes e a discussão da ordem do dia, que ocorreu da seguinte 10 

forma: Informes: 1. Departamento de Relações Internacionais – Prof.ª Fabiana informou 11 

que na Reunião da Câmara de Extensão e Cultura foi aprovado o Programa de Extensão da 12 

Prof. Cristina Pecequillo e lembrou da importância de que as atividades de extensão sejam 13 

registradas no SIEX. 2. Coordenação de Curso – Prof.º Karen falou sobre como foi tomada 14 

as decisões da elaboração do calendário das atividades da semana de integração dos 15 

calouros. Informou também que em 21 de fevereiro foram encerradas as matrículas das 16 

transferências externas. Os alunos que fazem a troca de turno vêm tendo problemas nas 17 

matrículas de algumas disciplinas, no momento não temos o que fazer, nem os docentes 18 

nem a coordenação e nem a secretaria, essas trocas deveriam ter sido ajustadas no período 19 

de rematrícula. Prof.ª Karen informou que até o momento o curso de Relações 20 

Internacionais recebera três alunos com necessidades especiais, todos ligados a deficiência 21 

motora. 3. CONSU – Conselho Universitário – Prof. Rodrigo Medina informou que a CPPD 22 

(Comissão Permanente de Pessoal Docente) pautou a aprovação na última reunião do 23 
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CONSU uma resolução sobre professores visitantes. A Prof.ª Soraia adiou essa votação para 24 

que esta proposta fosse discutida nas Congregações dos Campi. Nessa resolução o professor 25 

visitante ficaria restrito somente aos programas de pós-graduação. Prof. Luciana se 26 

prontificou em trazer esta discussão para o Campus Osasco. Prof. Rodrigo Medina se 27 

comprometeu em enviar por e-mail os documentos para já se iniciar uma discussão. 4. 28 

Atividade Augusto Grande - Prof. Rodrigo informou que vindo do curso de especialização, 29 

está surgindo a possibilidade da criação de atividades de estudo sobre Augusto Conte. 30 

Professoras Karen e Fabiana sugeriram que fosse institucionalizada esta atividade via 31 

Câmara de Extensão. Ordem do Dia: 1. Chamada Pública - Professor Visitante – Prof.ª 32 

Vanessa pediu exoneração com o semestre já iniciado e a rematrícula já feita. Uma vez que 33 

a grade horaria do semestre foi aprovada em diversas instancias e cadastrada no SIU, essa 34 

grade não pode ser mais alterada. A Prof.ª Vanessa iria ofertar duas UC’s uma obrigatória e 35 

uma eletiva. A Secretaria sugeriu que todas as matrículas fossem indeferidas na UC eletiva. 36 

Esta sugestão foi aprovada por todo os presentes.  Na UC obrigatória foi acordado que a 37 

Prof.ª Esther poderia assumir a UC na turma do noturno e o Prof. Hage na turma do 38 

integral. No curso de Relações Internacionais normalmente fazemos uma Chamada Pública 39 

para a seleção de Professor Visitante. A seleção feita nos concursos anteriores incluia 40 

análise de Curriculum Lattes e Planos de Trabalho. Foi aprovado por unanimidade a 41 

abertura de chamada pública nos modelos dos processos anteriores. 2. Formação da 42 

Comissão Organizadora da IV Semana de RI UNIFESP-UFABC – A Semana de RI UNIFESP-43 

UFABC este ano é realizada na UNIFESP. Até o momento não temos previsão de auxilio 44 

CNPq e Capes, o auxilio Fapesp será verificado. O ideal é que aconteça entre setembro e 45 

outubro, não interferindo nas provas, mas precisa ser alinhado com a UFABC. A organização 46 

será feita pelos docentes da Unifesp, já que o evento será aqui. Prof.ª Karen tentou bolsa 47 

BIG (extensão) mas não foi aprovado. Na UFABC os alunos têm bolsa para a organização e 48 

aqui não, e isso faz com que o comprometimento dos alunos seja diferente. Infelizmente 49 
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nas edições passadas vimos pouco engajamento dos alunos e dos docentes. Está comissão 50 

deverá atribuir atividade aos demais membros envolvidos. Devido ao baixo quórum hoje a 51 

escolha da comissão da da IV Semana de RI UNIFESP-UFABC fica pra a próxima reunião e 52 

conforme sugestão da Prof.ª Fabiana a Semana de RI UNIFESP-UFABC começará a ser 53 

discutido por e-mail. 3. Minuta dos Regimentos da Comissão de Curso e do Departamento 54 

de Relações Internacionais (ANEXOS I e II) - Devido ao baixo quórum as aprovações serão 55 

na próxima reunião. Na reunião de hoje foi feita somente a discussão para verificar as 56 

sugestões dos presentes as sugestões serão anotadas e trazidas para aprovação na próxima 57 

reunião. 4. Nota Pública lançada pelo Cari - Prof. Antonio Espinosa – Prof. Espinosa 58 

respondeu, apenas como um esclarecimento, a nota pública do CARI. O fato ocorreu em 59 

uma reunião externa a UNIFESP onde ocorreu uma falsa denúncia de crime ao Prof. 60 

Espinosa. O CARI, que não participou, e não tem nenhuma relação com a referida reunião e 61 

lançou a Nota Pública condenando o Prof. Espinosa, por um crime que não aconteceu. A 62 

nota foi enviada a todos alunos do curso solicitando decisões administrativas da Unifesp. 63 

Prof. Espinosa respondeu a nota relatando o ocorrido sobre a falsa acusação de agressão. A 64 

partir disso o CARI se retratou e publicou uma nota e enviou por e-mail. Esse assunto será 65 

abordado, como debate na área de Teoria Política, nas aulas do prof. Espinosa.  Prof. 66 

Espinosa ressaltou que não cabe a entidade estudantis julgar professores.  5. Suplência da 67 

Representação Discente - O Renato, representante discente, questionou sobre a 68 

possibilidade da representação ter um suplente. A solicitação de suplente para 69 

representação discente foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais pontos a serem 70 

discutidos nesta reunião a Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa e a Prof.ª Fabiana Rita 71 

Dessotti, concluíram os trabalhos e deram a reunião por encerrada. Eu Tatiana Travassos de 72 

Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada 73 

pela Coordenadora do Curso de Relações Internacionais do Campus Osasco, pela Chefe do 74 
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Departamento de Relações Internacionais do Campus Osasco e os demais membros 75 

presentes à reunião. Osasco, vinte dois de fevereiro de 2018. 76 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Antonio Roberto Espinosa ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Carolina Loução Preto ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Fabiana Rita Dessotti ________________________________________________________ 

 Prof.ª Dra. Ismara Izepe, de Souza ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Itaque Barbosa ________________________________________________________ 

Prof. Dr. João Alberto A. Amorim ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Marina Gusmão de Mendonça ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni ________________________________________________________ 

 

Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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