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3ª Reunião Ordinária da Comissão do Curso e  

Conselho de Departamento de Relações Internacionais de 2019 

16 de abril de 2019 - Horário: 10h – Auditório do Campus Osasco  

 
Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dez horas, no Auditório da 1 

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

das Flores, Osasco, realizou-se a Terceira Reunião Ordinária da Coordenação do Curso e 3 

Conselho de Departamento de Relações Internacionais da EPPEN/UNIFESP Campus Osasco  4 

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

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

professores doutores: Acácio Augusto Sebastião Junior,  Daniel Campos de Carvalho, Esther 7 

Solano Gallego, Juliana Bigatão Puig, Karen Fernandez Costa, Marina Gusmão de Mendonça, 8 

Marina Vitelli, Osmany Porto de Oliveira, Regiane Nitsch Bressan. Estava presente também 9 

a representante discente Gabriela Sanches. As Professoras Ismara e Fabiana iniciaram os 10 

trabalhos com a divulgação dos informes e a discussão da ordem do dia, que ocorreu da 11 

seguinte forma: INFORMES: Coordenação do Curso – Solicitação de livros pela Biblioteca 12 

com prazo encerrado em quinze de abril e apenas com as listas de livros da Prof.ª Ismara e 13 

da Prof.ª Marina Gusmão, mais a inclusão de um título feita pela Prof.ª Juliana. Com relação 14 

ao Conselho de Graduação, houve 368 matrículas neste período letivo e apenas três 15 

chamadas. Sobre o Reingresso, houve 4 candidatos para Relações Internacionais e apenas 16 

uma vaga, que será preenchida por um candidato de Ciências Sociais da UNILAB, no Ceará, 17 

que tinha o maior coeficiente. Sobre algumas denúncias de fraude no sistema de cotas,  a 18 

Unifesp resolveu criar uma Comissão para averiguar essas denúncias. Sobre o Edital de 19 

Monitoria aberto pela PROGRAD, a quantidade de bolsas foi mantida, mas a demanda tem 20 

aumentado e é bem possível que elas não contemplem todos os projetos aprovados. Sobre 21 

o estágio no período integral, a Comissão de Curso enviou à Câmara de Graduação uma 22 

consulta sobre a legalidade desse estágio, a qual foi encaminhada à Procuradoria que 23 
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respondeu não haver impedimentos, na lei de estágios, à realização de estágios no integral 24 

e deixa a nosso critério a verificação de compatibilidade de horários.  Conselho de 25 

Departamento – Envio ao Eixo Multidisciplinar de documento propondo alterações nas 26 

disciplinas do Eixo. O Prof. Fábio, representante do Eixo no NDE, ficou de nos trazer uma 27 

avaliação final sobre ambas as propostas na reunião do NDE do dia vinte e três de abril. A 28 

Profa. Fabiana destacou a discussão nas reuniões do NDE das disciplinas do eixo 29 

estruturante das Diretrizes Curriculares Nacionais e a importância de ter representantes de 30 

todas as áreas do curso. Foi informado à representante discente, Gabriela Sanches, que ela 31 

pode ter certeza de que tudo o que for discutido no NDE terá que ser aprovado na 32 

Comissão de Curso. Por sua vez, Gabriela informou que os representantes de Ri criaram 33 

uma página de consulta aos alunos de RI, com um índice de respostas satisfatório. 34 

Congregação – Aprovação do NDE do curso de RI. Recomendação para uso das salas de 35 

chefias de departamento, as mesmas das coordenações. Novos técnicos administrativos, os 36 

bedéis, cuidarão dos equipamentos das salas de aula e dos laboratórios, além de preencher 37 

funções que hoje são realizadas pelos próprios docentes. Apresentação da Prof.ª Heloísa, 38 

ex-responsável pela curricularização das atividades de extensão. É preciso indicar outra 39 

pessoa para substituí-la nessa Comissão. Nenhum candidato para a Comissão de 40 

Infraestrutura, por isso o envio de e-mails aos docentes de Ri para quem tiver interesse em 41 

participar dessa Comissão. A Prof.ª Cristina Pecequilo, representante do campus no CAD, 42 

está como suplente da Prof.ª Pollyana, que assumiu como titular no lugar da Prof.ª Cynthia, 43 

que se aposentou. Aprovação da banca de Regimes Econômicos Internacionais, que já está 44 

acontecendo, e homologação do concurso de África e Oriente Médio, na próxima semana. 45 

Aprovamos a PCN do Mestrado no curso de Direito, que é uma pós-graduação na área de 46 

Ciências Jurídicas que, segundo o Prof. Daniel, terá um caráter mais profissional técnico e é 47 

uma proposta com um viés acadêmico muito forte. Para a Prof.ª Regiane, há um número 48 

cada vez maior de alunos de Ri com intenção de fazer TCC nas áreas do Direito.  Terminando 49 
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a reforma do Projeto Pedagógico do curso a partir do NDE, a ideia é dar continuidade a 50 

essas reuniões do NDE, pensando no curso de pós-graduação de RI e aguardando a chegada 51 

da professora visitante que irá colaborar na formulação dessa pós-graduação. Questão da 52 

comercialização de livros e outros produtos no campus, e na Congregação saiu uma 53 

resolução, porque é possível regulamentar essa venda em eventos, a direção fez uma 54 

chamada se alguém do departamento estiver disposto a participar dessa Comissão. Incluir a 55 

homologação do seminário do programa Realidade Latino-Americana, aprovado ad 56 

referendum no departamento. Congresso Acadêmico: nos dias 3, 4, 5 e 6 de junho. As 57 

inscrições dos bolsistas orientandos de PIBIC, PIBEC e Monitoria vão até o dia 22. A mesa de 58 

abertura será feita na Reitoria com palestra de Mário Sérgio Cortella. Haverá uma 59 

apresentação pelos coordenadores dos projetos de Extensão e três mesas com convidados 60 

sobre os temas Sustentabilidade, Longevidade e Envelhecimento. O Congresso incorpora a 61 

carga horária. Com a observação de que a proposta pedagógica do Eixo Multidisciplinar será 62 

apresentada em maio, a Profa. Ismara passou à ORDEM DO DIA - Coordenação de Curso: 63 

Trancamento de matrícula de Nayara Rovanhol dentro da extensão de prazo. A discente já 64 

fez duas solicitações de extensão de prazo que foram aprovadas, não fez Estatística e não 65 

entregou o TCC2. A justificativa é por conta de trabalho. Se ela não fez o ENADE, não pode 66 

colar grau. A Comissão de Curso já fez o que era possível por ela e tende a negar o pedido.  67 

A Câmara de Graduação aprovou a segunda integralização, mas com ressalva. Ela já passou 68 

um ano do limite máximo de integralização. É função do curso deliberar. Encaminhamento 69 

aprovado: A Secretaria de Graduação deve entrar em contato com a aluna e pedir que ela 70 

reformule a solicitação, pedindo extensão de prazo com trancamento e quando irá cursar as 71 

disciplinas faltantes de Estatística e TCC2. Inclusão de Pauta: Em função do caso de suicídio 72 

de um aluno do campus, a Prof.ª Fabiana relatou caso de aluna que estava com dificuldades 73 

e sem condições de fazer o TCC2 por problemas pessoais. O Prof. Acácio falou sobre uma 74 

roda de conversas do NAE com professores e alunos sobre encaminhamento de saúde 75 
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mental. Para ele, trata-se de uma questão de sensibilidade do docente em relação às 76 

dificuldades dos alunos. Na visão da Prof.ª Marina, atenção aos alunos é prioridade, mas é 77 

um desgaste, uma sobrecarga que os docentes não têm condições de resolver. A Prof.ª 78 

Esther disse que reserva uma hora na sua disciplina para conversar com os alunos sobre as 79 

dificuldades deles. A discente Gabriela ficou emocionada ao falar do aluno que cometeu 80 

suicídio, pois o conhecia. Na avaliação dela, todos os casos de depressão e ansiedade dos 81 

alunos estão relacionados com o coeficiente de rendimento acadêmico e com o 82 

relacionamento com os docentes. Sugeriu criar um mecanismo de consulta com os docentes 83 

sobre as dificuldades que o aluno tem com a matéria, deixar claro que o desempenho não 84 

deve ser o critério, mas sim o rendimento. A Prof.ª Esther sugeriu uma reunião específica 85 

para discutir essas questões junto ao NAE e propôs um canal de comunicação mais aberto 86 

entre aluno e docente. Segundo a Prof.ª Marina, precisamos ter uma orientação profissional 87 

sobre como chegar aos alunos. Encaminhamento: a representante discente Gabriela e a 88 

Prof.ª Esther se comprometeram a colher questionamentos dos alunos e pautar a questão 89 

para uma próxima reunião com a presença do NAE. TCC1: A Prof.ª Regiane disse que 90 

conseguiu finalizar os temas com os alunos e organizar a planilha do TCC1, com a seguinte 91 

distribuição de orientandos para orientadores: sete para Prof. Acácio, quatro para a Prof.ª 92 

Carla Osmo, sete para a Prof.ª Cristina, cinco para o Prof. Daniel, quatro para a Prof.ª Ester, 93 

uma orientanda para Prof.ª Fabiana, um para o Prof. Fábio, dois para a Prof.ª Fernanda, um 94 

para o Prof. Iagê, um para a Prof.ª Ismara, cinco para o Prof. Hage, três para a Prof.ª Juliana, 95 

seis para a Prof.ª Karen, um para a Prof.ª Liége, um para a Prof.ª Marina e um para o Prof. 96 

Osmany, um para a Prof.ª Cláudia ou o Prof. Marcelo, três para Prof.ª Regiane, cinco para o 97 

Prof. Medina. A partir da semana que vem, começam as entregas dos projetos de TCC.  98 

Depois da aprovação da planilha, ela vai enviar e-mails aos colegas com as datas de entrega 99 

e a data final, os quais deverão acompanhar as entregas semanais até o começo de junho 100 

que receberão notas somente da Profa. Regiane e, até o dia 19 de junho, entrega do projeto 101 
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final de pesquisa quando então os orientadores deverão avaliá-lo e dar nota conjunta com a 102 

Prof.ª Regiane e emitir uma nota final, conforme o regimento do TCC. No semestre 103 

seguinte, os docentes ficarão com esses orientandos no TCC2 que não será presencial. Ficou 104 

acertado que a data final de entrega será 30 de junho. Encaminhamento: A planilha do TCC1 105 

com a distribuição dos orientandos para os orientadores e com o cronograma das entregas 106 

foi aprovada por unanimidade. Conselho do Departamento: Seminário do Programa 107 

Realidade Latino-Americana: Aconteceu ontem e nele foi apresentado o projeto Paraguai-108 

Uruguai para este ano e os alunos da EPPEN apresentaram os resultados de suas pesquisas 109 

sobre o México. O projeto foi homologado ad referendum, já passou pela PROEC e por 110 

todas as outras instâncias. Encaminhamento: aprovação homologada do programa pelos 111 

presentes. Representante de RI na Câmara de Pós-Graduação: A Profa. Fabiana observou 112 

que a representante do curso é a Prof.ª Esther, mas que tanto ela como o Prof. Osmany e o 113 

Prof. Amorim tiveram que desistir do cargo por causa de outros compromissos profissionais 114 

acadêmicos. A Prof.ª Fabiana recomendou o nome do Prof. Acácio como titular e o da Prof.ª 115 

Karen como suplente para um novo mandato de dois ou três anos. Encaminhado: 116 

Aprovação das novas indicações para a Câmara de Pós-Graduação. Projeto de Extensão do 117 

Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas – Informe Brasil: A Prof.ª Juliana 118 

disse que está nesse Observatório há quinze anos, passou por todas as fases do 119 

Observatório e supervisiona uma equipe na UNESP de Franca, um mestrando e dois 120 

doutorandos do Santigo Dantas, que toda semana produz o Informe Brasil, o qual faz parte 121 

de uma rede de universidades sul-americanas.  Está propondo um convênio do 122 

Departamento de Relações Internacionais da Unifesp com o Instituto de Relações 123 

Internacionais da UNESP para iniciar o treinamento de quatro alunos de graduação. Trata-se 124 

de um informe temático sobre Defesa e Forças Armadas na América Latina. A Prof.ª Fabiana 125 

comentou que temos dois projetos nessa área de Segurança que pode se transformar num 126 

programa e é preciso ter um coordenador geral desse programa. Como o projeto apresenta 127 
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um convênio com outra entidade, a Profa. Fabiana sugeriu que se incorporasse uma carta 128 

de parceria e que a Profa. Juliana encaminhasse a documentação para realização de um 129 

convênio. O Prof. Daniel observou que um convênio demora muito para ser viabilizado. 130 

Então decidiu-se aprovar um formato de parceria. Encaminhamento: Aprovado o projeto de 131 

extensão e o termo de parceria com a UNESP de Franca. Eleição para Coordenação do Curso 132 

- o mandato atual termina em junho, mas tem de passar antes pela Câmara e pela 133 

Congregação. Com relação à Chefia de Departamento, a nova chefia começou a atuar em 134 

2017. Mandato de três anos segundo o Regimento. A Prof.ª Karen observou, e todos 135 

concordaram, que se deve terminar a gestão da chefia de Departamento em 2020, 136 

conforme prevê o Regimento. Encaminhamento: ficou decidido que o Departamento fará a 137 

eleição da Coordenação de Curso entre maio e junho, para que os novos representantes 138 

comecem o mandato em julho. Não havendo mais pontos a serem discutidos, a Prof.ª Dra. 139 

Ismara Izepe de Souza e a Prof.ª Fabiana Rita Dessotti concluíram os trabalhos e deram a 140 

reunião por encerrada. Osasco, vinte e quatro de abril de 2019. 141 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Esther Solano Gallego ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Fabiana Rita Dessotti ________________________________________________________ 

Gabriela Sanches ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Juliana Bigatão Puig ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Marina Gusmão de Mendonça ________________________________________________________ 
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Prof.ª Dra. Marina Vitelli ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Regiane Nitsch Bressan ________________________________________________________ 

 142 
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