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4.ª Reunião Ordinária da Coordenação do Curso e  

Conselho de Departamento de Relações Internacionais de 2019 

21 de maio de 2019 - Horário: 10h – Sala 101 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dez horas, na Sala 101 do 1 

campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 2 

município de Osasco, SP, realizou-se a Quarta Reunião Ordinária da Coordenação de Curso e 3 

Conselho de Departamento de Relações Internacionais da EPPEN/UNIFESP, com a presença 4 

da Chefe do Departamento, Prof.ª Dr.ª Fabiana Rita Dessotti, da Coordenadora do Curso, 5 

Prof.ª Dr.ª Ismara Izepe de Souza e dos professores doutores: Acácio Augusto Sebastião 6 

Junior, Cristina Soreanu Pecequilo, Daniel Campos de Carvalho, Fábio Luís Barbosa dos 7 

Santos, José Alexandre A. Hage, Juliana Bigatão Puig, Karen Fernandez Costa, Marina 8 

Gusmão de Mendonça e Regiane Nitsch Bressan. Justificaram ausência os seguintes 9 

professores doutores: Esther Solano Gallego, João Alberto A. Amorim, Osmany Porto de 10 

Oliveira e Rodrigo Medina Zagni. A Coordenadora do Curso, Professora Ismara, deu início à 11 

reunião com os seguintes INFORMES: Coordenação de Curso: Não houve informe 12 

específico, em virtude do adiamento de reunião agendada do Conselho de Graduação.  O 13 

Professor Fábio Luís fez um relato da paralisação e das manifestações estudantis de 15 de 14 

maio. A Profa. Marina Gusmão solicitou ajuda dos colegas. ORDEM DO DIA: 1) Pedido de 15 

trancamento extraordinário do aluno de Relações Internacionais Gabriel Cantero Gusson 16 

(anexo 1) para tratamento de saúde mental.  Apresentação do atestado médico. 17 

Encaminhamento: Solicitação aprovada por unanimidade. 2) Apresentação do NAE sobre 18 

formas de acolhimento e atendimento aos estudantes, com apresentação dos técnicos em 19 

educação Carlos Eduardo e Alessandra, em função do caso de suicídio do aluno Alan e de 20 

outros casos de saúde mental. O TAE Carlos Eduardo falou que, nesses casos, o protocolo de 21 

emergência e urgência consiste em chamar o Samu ou o Corpo de Bombeiros. Reportou que 22 

crises de ansiedade acontecem com certa frequência, perto das provas e da entrega de 23 

trabalhos. O NAE tem trabalhado com ações de prevenção e promoção que rompam com a 24 
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lógica do produtivismo acadêmico.  Há um Serviço de Saúde para o Discente no campus São 25 

Paulo. O NAE propõe uma perspectiva de comunicação não violenta, no sentido do 26 

acolhimento aos alunos. Programa de atenção aos ingressantes, pois  apresentam o maior 27 

índice de evasão. Esses alunos não sabem como ler os textos, independentemente da 28 

quantidade. Em geral, os alunos têm dificuldade em entender os critérios de avaliação. As 29 

provas geram ansiedade. O NAE propõe que as coordenações dos cursos façam reuniões 30 

mensais com os alunos, para tratar de pautas específicas como atividades complementares, 31 

estágios etc. Disse que há relatos de questões de gênero, envolvendo inclusive questões de 32 

assédio, e comentários em sala de aula, que envolvem uma violência simbólica. 33 

Preocupação dos alunos, principalmente dos alunos de Relações Internacionais, com o 34 

mercado de trabalho, com a dificuldade de conseguir fazer estágio profissional. A TAE 35 

Alessandra reforçou a necessidade da prática de um ambiente saudável. Citou que existe 36 

um único psiquiatra na Unifesp para atender a todos os estudantes. O Prof. Alexandre disse 37 

que se sentiu incomodado com a palavra “violência”, no sentido do professor oprimir o 38 

aluno e que trocaria essa palavra por “distanciamento” formal dos professores em relação 39 

aos alunos.  Propôs avaliar o grau de participação do professor na sala. A Profa. Juliana 40 

comentou que a geração atual tem uma perspectiva diferente da sua. Sugeriu separar um 41 

espaço no semestre para trabalhar com roteiro e tradução de texto. Compartilhou com os 42 

alunos perfis de ex-colegas de Relações Internacionais que estão inseridos no mercado de 43 

trabalho. Propôs separar um momento na semana de Relações Internacionais para um 44 

informe de profissões. A discente Gabriela Sanches disse que o curso de Relações 45 

Internacionais é, por essência, bastante teórico e por isso existe dificuldade de inserção do 46 

aluno no mercado de trabalho.  Sugeriu vincular pontos da matéria à realidade do trabalho. 47 

Disse que o CARI pode fazer essa articulação com o mercado de trabalho. Citou seu próprio 48 

problema de ansiedade no começo do curso, que felizmente já superou, mas que outros 49 

colegas não superaram. Destacou a importância da monitoria, sobretudo no primeiro 50 
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semestre, para ajudar os alunos a saber interpretar os textos e a se preparar. A Profa. Karen 51 

disse que esteve na coordenação do curso, e que o curso de RI é um espaço privilegiado 52 

para diálogo com os alunos. Acha que é fundamental o respeito e a empatia para com os 53 

alunos e que abomina toda e qualquer forma de assédio e violência. Mas o que a incomoda 54 

é uma atitude de vitimismo por parte de algumas pessoas, pois ela acha que tem que haver 55 

um limite entre sensibilidade exacerbada e responsabilidade diante da vida adulta. O aluno 56 

não pode ser tratado como vítima, mas precisa desenvolver autonomia para se 57 

responsabilizar pelas suas escolhas. É preciso um certo grau de discernimento do aluno. 58 

Informes da Chefia de Departamento: O Congresso acadêmico foi descentralizado este ano, 59 

faz parte do calendário escolar e convocou todos a participar das atividades. Sobre os  60 

softwares de pesquisa disponíveis para utilização dos docentes, apesar de terem sido 61 

contratados, eles não estão sendo usados e, portanto,  a administração não pode justificar a 62 

sua manutenção em função da falta de utilização. Contingenciamento das despesas. 63 

Segundo o Professor André, Coordenador da Câmara de Pós-Graduação, a demora na 64 

contratação de dois professores visitantes, um em conjunto com o curso de  Direito e outro 65 

especificamente para Relações Internacionais, deu-se em função de problemas de 66 

preenchimento, o que levou a correções, e só agora está sendo pedida a contratação de 67 

professor para a disciplina de  Cooperação Internacional. Substituição da Profa. Heloísa pelo 68 

Prof. João Arantes como representante do campus na comissão de curricularização. A 69 

Comissão de Infraestrutura do campus Osasco está indicando como representantes 70 

docentes os professores Daniel Feldman e Julio Zorzenon. Concursos de processos seletivos 71 

e o acordo de cooperação com Rede de Pesquisa Empírica em Direito foram aprovados na 72 

Congregação e haverá um seminário sobre isso em agosto. No NDE, dificuldade em avançar 73 

para reforma do projeto pedagógico do curso em 2020, e haverá continuidade das 74 

discussões para tratar da pós-graduação também. Discussão das disciplinas do Eixo Comum 75 

em 27 de maio, proposta de discutir disciplinas da área de Política Internacional e 76 
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Geopolítica. Repensar a parceria com o Memorial da América Latina, dentro do grupo de 77 

trabalho de extensão conjunto com a Universidade Federal do ABC. Na Congregação, 78 

formação da comissão da banca de concurso para vaga de Professor Titular Livre. Proposta 79 

da temática de Governança Pública e Privada apresentada pelo Departamento de Relações 80 

Internacionais. Processo seletivo de professor substituto para Regimes Econômicos 81 

Internacionais se encerrou e o único aprovado desistiu da vaga por causa da carga horária 82 

de modo que haverá um novo processo seletivo. Pautar duas questões: formar nova 83 

comissão para essa banca de concurso e atribuição de aula de Economia Mundial. O 84 

concurso para docente da disciplina África e Oriente Médio teve um só aprovado. Segundo 85 

o Setor de Coordenação de Vagas, o trâmite de contratação continua, apesar de recurso 86 

interposto por outro candidato. Seria uma disciplina eletiva.  ORDEM DO DIA: 1) Aprovação 87 

das atas de 16/04 e 09/05. Encaminhamento: Aprovadas. 2) Eleição da coordenação e da 88 

vice coordenação do curso: Inscrição de chapa única formada pelas professoras Ismara, 89 

candidata à reeleição como coordenadora, e Juliana como vice-coordenadora. 90 

Encaminhamento: Em votação aberta, as indicações foram aprovadas por unanimidade. 3) 91 

Deliberação sobre responsabilidade de atribuição de aulas no curso, especificamente sobre 92 

Economia Mundial. Encaminhamento: Segundo o Regimento, o Conselho de Departamento 93 

é responsável pela atribuição das aulas. Esse debate foi transferido para a próxima reunião. 94 

4) Seminário Internacional dos BRICs: o  Professor Fábio Luís informou sobre a realização 95 

desse seminário em 11 de junho e disse que está organizando a vinda de professores 96 

estrangeiros para o encontro em São Paulo e ao campus Osasco. Haverá discussões 97 

específicas sobre China, Índia e Rússia. Pediu aos colegas que liberem os estudantes para 98 

assistir às palestras, com abono de faltas, e ajuda a alguém que possa fazer uma tradução 99 

simultânea. A representante discente Gabriela Sanches ofereceu apoio para a divulgação do 100 

seminário e para conseguir alunos tradutores para o evento. A Profa. Cristina ponderou que 101 

é preciso haver um equilíbrio entre a participação dos alunos em eventos e nas aulas.  102 

mailto:secretaria.integrada@unifesp.br


 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 
 Coordenação do Curso e Conselho de 

Departamento de Relações Internacionais 

 

 

     _____________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Angélica, 100 - 06110-295 -  Osasco - SP -  Tel.: (11) 2284-6903 
secretaria.integrada@unifesp.br  

Encaminhamento: O departamento está apoiando as atividades e solicita que, na medida 103 

do possível, os professores dispensem os alunos de presença em aula no dia do seminário. 104 

5) Solicitação de vaga de professor assistente pelo Professor Fábio Luís: Encaminhamento: 105 

Devido ao horário adiantado da reunião, esse ponto de pauta ficou prejudicado e será 106 

discutido numa próxima reunião. Encaminhamento: Devido ao horário adiantado da 107 

reunião, esse ponto será discutido numa próxima reunião. 6) Atividades de extensão: curso 108 

de trinta horas sobre Realidade Latino Americana; projeto de extensão sobre 109 

Paraguai/Uruguai; parceria da Profa. Esther com Georg Wink, Brazilian Studies, Director of 110 

Centre for Latin American Studies, University of Copenhagen e o evento Perspectivas de 111 

Investigação e Segurança Internacional. Encaminhamento: Todas essas atividades de 112 

extensão foram homologadas. 7) Aprovação das ementas de História das Relações 113 

Internacionais I e II, História da Política Externa Brasileira e Política Externa Brasileira. 114 

Encaminhamento: Essas disciplinas foram tema de duas reuniões do NDE e os docentes 115 

reorganizaram suas ementas, e a Comissão de Curso  avaliou e propôs a manutenção dessas 116 

quatro disciplinas, com dinâmica prática de análise de documentos. Encaminhamento:  117 

Aprovadas as quatro ementas por unanimidade. 8) Formação de grupos de trabalho para 118 

projeto de extensão com atividades de simulação. Encaminhamento: Constituído grupo de 119 

trabalho formado pelos professores Juliana, Regiane, Daniel, Cristina e pela discente 120 

Gabriela para diagnóstico desse projeto de extensão que envolve uma parceria com o 121 

Escritório do Itamaraty e com o Memorial da América Latina. 9) Formação de grupo de 122 

trabalho para projeto de extensão que contemple as atividades da Semana de Relações 123 

Internacionais. Encaminhamento: Esse ponto da pauta não foi debatido nesta reunião. 10) 124 

Atribuição da disciplina de Economia Mundial: Encaminhamento: Consultar e atribuir essa 125 

disciplina à Profa. Marina Gusmão de Mendonça até que haja nomeação de um professor 126 

concursado. Com isso, às treze horas e quarenta e cinco minutos, a Profa. Fabiana 127 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Osasco, 24 de julho de 2019. 128 
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Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior 
_______________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Cristina Soreanu Pecequilo 
_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Fabiana Rita Dessotti ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos ________________________________________________________ 

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 ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Regiane Nitsch Bressan ________________________________________________________ 
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