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2ª Reunião Extraordinária do 

Conselho de Departamento de Relações Internacionais de 2019 

10 de junho de 2019 - Horário: 10h30/12h30 – Sala 103 - Campus Osasco 

 
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, no 1 

Auditório da EPPEN/UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 2 

100, Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a Segunda Reunião Extraordinária do Conselho 3 

de Departamento de Relações Internacionais da EPPEN/UNIFESP Campus Osasco do ano de 4 

dois mil e dezenove, com a presença da Coordenadora do Curso, Prof.ª Dra. Ismara Izepe de 5 

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

doutores: Daniel Campos de Carvalho, Juliana Bigatão Puig,  Nilo Lima e Regiane Nitsch 7 

Bressan.  Justificaram ausência os professores doutores: Acácio Augusto Sebastião Junior, 8 

Cristina Soreanu Pecequilo, Esther Solano Gallego, Fábio Luís Barbosa dos Santos, João 9 

Alberto A. Amorim, Karen Fernandez Costa, Marina Gusmão de Mendonça, Marina G.  10 

Vitelli,, Osmany Porto de Oliveira  e Rodrigo Medina Zagni. A Professora Ismara iniciou os 11 

trabalhos com a seguinte pauta única do dia: Apreciação das UCs do Eixo Multidisciplinar 12 

aprovadas pelo NDE no âmbito da reforma do Projeto Pedagógico do curso de Relações 13 

Internacionais, fazendo uma justificativa sobre o motivo de convocação dessa reunião 14 

extraordinária pela necessidade de cumprir prazos e encaminhamentos acordados desde o 15 

início do ano na Câmara de Graduação para se aprovar toda essa mudança do projeto 16 

pedagógico do Eixo Multidisciplinar e, como já vimos discutindo isso e fizemos algumas 17 

reuniões no NDE para dar conta desse cronograma, hoje vamos apreciar e aprovar as 18 

ementas que já foram amplamente discutidas no NDE. Em seguida, a Professora Fabiana 19 

reforçou a justificativa dessa convocação pelo fato de vários professores que não puderam 20 

comparecer à reunião já terem aprovado essas ementas por e-mail e, se for o caso, disse 21 

ela, vamos encaminhar novamente uma discussão das ementas, mas não da matriz, dessas 22 

disciplinas na reunião do dia dezoito de junho; disse ainda que as discussões das disciplinas 23 
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do Eixo Multidisciplinar foram iniciadas, sob a coordenação dela, em novembro do ano 24 

passado; que houve, ao longo desse período, diversas reuniões no NDE e que nessas 25 

reuniões quinzenais sempre se discutiram as disciplinas do Eixo; que a Coordenação de 26 

Curso e a Chefia de Departamento encaminharam uma proposta de mudança nas disciplinas 27 

do Eixo e, por sua vez, receberam uma proposta do Eixo Multidisciplinar; e que, nas últimas 28 

reuniões do NDE, contaram com a presença de professores do Eixo e, a partir daí, 29 

estruturamos a matriz curricular. A Professora Ismara propôs começar a discussão pela 30 

disciplina de Métodos Quantitativos Aplicados a Políticas Públicas e Sociais (30h teóricas e 31 

30h práticas). Encaminhamentos: Essa disciplina poderá ser vinculada no processo de 32 

curricularização a partir do LABOPPI (promover conversa entre professor Osmany e 33 

professora Solange); questionamentos da Professora Regiane sobre os itens 10 e 15; 34 

Proposta de aprovação da ementa da forma como está e solicitar que a professora Solange, 35 

a partir da implementação da ementa em 2021, faça consultas semestrais com os alunos 36 

para verificar as dificuldades quanto ao conteúdo proposto. Metodologia da Pesquisa 37 

Interdisciplinar (40h teóricas e 20h práticas). Encaminhamentos: Não há um projeto de 38 

extensão no Departamento para vincular a disciplina à curricularização; a ementa 39 

incorporou elementos propostos pelo NDE, mas não as temáticas específicas de Relações 40 

Internacionais; existe um peso muito grande da parte teórica; o formato de apresentação 41 

da ementa é de conteúdo programático e destoa de outras ementas que serão incorporadas 42 

ao nosso projeto pedagógico. Ementa aprovada com as ressalvas apresentadas. Elaboração 43 

e Gestão de Projetos (30h teóricas e 30h práticas). Encaminhamentos: A disciplina poderá 44 

incorporar a curricularização a partir do programa de extensão coordenado pelo Professor 45 

João Arantes, desde que o programa esteja credenciado na UNIFESP (ressaltar isso com o 46 

professor). Essa disciplina substituirá outra disciplina incorporada no curso na área de 47 

negócios; o NDE havia proposto uma disciplina de projeto que incorporasse cooperação 48 

internacional e, após discussão com os professores no NDE, o professor se comprometeu a 49 
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incorporar questões ligadas às Relações Internacionais a partir de vínculos de novas 50 

organizações neste perfil ao programa de extensão do professor. O NDE precisará tratar da 51 

parte de cooperação internacional a partir de disciplina específica do departamento. 52 

Ementa aprovada por unanimidade. Compreensão da Realidade Brasileira I: Processo 53 

Histórico-Político (60h teóricas). Encaminhamentos: A proposta do NDE já era pela 54 

manutenção da disciplina de CRB I ou outra disciplina da área de política brasileira; no 55 

entender do NDE, a nova proposta do Eixo Multidisciplinar contempla a proposta do curso 56 

de Relações Internacionais. Aprovadas a ementa e a bibliografia básica e complementar. 57 

Compreensão da Realidade Brasileira III: Território e Desenvolvimento (60h teóricas). 58 

Encaminhamentos: Trata-se de uma disciplina nova no curso de Relações Internacionais, a 59 

qual vem substituir CRB II, que o NDE excluiu da matriz, incorporando alguns elementos de 60 

Geografia, mas que não cumpre a proposta de Geografia Humana, que deverá ser discutida 61 

no âmbito do NDE. Discutiu-se, inicialmente, a incorporação da disciplina como eletiva, mas 62 

após as discussões com o Eixo Multidisciplinar e elementos apresentados, o NDE passou a 63 

considerá-la obrigatória. Após as incorporações propostas na reunião do NDE de 27 de 64 

maio, entendemos que a disciplina incorporou temas importantes para a compreensão da 65 

realidade brasileira, mas como não incorpora a temática de Geografia Humana, o nosso 66 

curso precisará pensar nisso nas reuniões de reforma do projeto pedagógico. Aprovada a 67 

ementa por unanimidade. Teoria Social Contemporânea (60h teóricas). Encaminhamentos: 68 

Esta disciplina substituiria FH I, que foi excluída da matriz do curso de Relações 69 

Internacionais e representa a proposta do Eixo Multidisciplinar em relação à disciplina de 70 

Teoria Social proposta pelo departamento. A nova ementa contempla, parcialmente, as 71 

discussões promovidas na reunião do NDE, mas mantém forte conteúdo da discussão 72 

contemporânea sobre o mundo do trabalho, o que, no entendimento dos presentes, é um 73 

conteúdo importante e interessante, mas a proposta é que a disciplina tivesse um conteúdo 74 

mais expressivo sobre os clássicos das teorias sociais. Acredita-se que o conteúdo proposto 75 
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pelos professores do Eixo Multidisciplinar possa chocar com outras disciplinas do curso de 76 

Relações Internacionais e que se trata de um conteúdo muito contemporâneo e de difícil 77 

acesso aos alunos que não tiveram uma formação básica em sociologia, sendo assim, a 78 

proposta é aprovar a disciplina, desde que ela não seja oferecida no primeiro termo e que 79 

se discuta, no âmbito do NDE, outras disciplinas que possam incorporar a discussão dos 80 

clássicos em teorias sociais. Depois da aprovação dessas ementas, elas serão enviadas para 81 

a Câmara de Graduação, mas a grade e os termos em que as disciplinas serão oferecidas 82 

serão objeto de discussão posterior. Em resumo, as disciplinas de Matemática, Formação 83 

Humanística – Fundamentos do Estado e do Mercado: uma abordagem de solução de 84 

problemas, Compreensão da Realidade Brasileira II: Realidade Socioeconômica e Política 85 

Brasileira, Estrutura e Dinâmicas das Organizações foram excluídas da matriz curricular do 86 

curso de Relações Internacionais. A disciplina de Estatística foi substituída por Métodos 87 

Quantitativos Aplicados a Políticas Públicas e Sociais; a disciplina FC I – Pensamento e 88 

Metodologia do Trabalho Científico foi substituída por Metodologia da Pesquisa 89 

Interdisciplinar; a disciplina Formação Humanística I – Universalismos, Diferenças e 90 

Desigualdades Sociais foi substituída por Teoria Social Contemporânea; Compreensão da 91 

Realidade Brasileira I: Processo Histórico Brasileiro foi substituída por Compreensão da 92 

Realidade Brasileira I: Processo Histórico-Político; já as disciplinas Elaboração e Gestão de 93 

Projetos e Compreensão da Realidade |Brasileira III: Território e Desenvolvimento foram 94 

incorporadas à nossa matriz curricular. Com isso, deu-se por encerrada esta reunião 95 

extraordinária. Osasco, 10 de junho de 2019. 96 

Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho _____________________________________________________  

Prof.ª Dr.ª Fabiana Rita Dessotti  ______________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Ismara Izepe de Souza  ______________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Juliana Bigatão Puig  _______________________________________________________________  

Prof. Dr. Nilo Lima     ______________________________________________________________  

Prof.ª Dr.ª Regiane Nitsch Bressan  ______________________________________________________________ 97 
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