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6.ª Reunião Ordinária da Coordenação do Curso e  

Conselho de Departamento de Relações Internacionais de 2019 

22 de agosto de 2019 - Horário: 09h30/13h00 – Sala 101 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na 1 

Sala 101 do campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 2 

Flores, município de Osasco, SP, realizou-se a Sexta Reunião Ordinária da Coordenação de 3 

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

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

Curso, Prof.ª Dr.ª Ismara Izepe de Souza e dos professores doutores: Cristina Soreanu Pecequilo, 6 

Esther Solano Gallego, Juliana Bigatão Puig, Juliana Costa, Karen Fernandez Costa, Marina G. 7 

Vitelli, Nilo Américo Rodrigues Lima, Regiane Nitsch Bressan e Rodrigo Medina Zagni. 8 

Justificaram ausência os professores docentes: Acácio Augusto Sebastião Junior, Daniel Campos 9 

de Carvalho, Fábio Luís Barbosa dos Santos, João Alberto Amorim, Marina Gusmão de 10 

Mendonça e Osmany Porto de Oliveira. A Coordenadora do Curso, Professora Ismara, deu início 11 

à reunião com os seguintes INFORMES: Coordenação de Curso: Boas vindas à Professora 12 

Juliana Costa, que passa a integrar o corpo docente do curso de Relações Internacionais, como 13 

Professora Visitante, na área de Cooperação Internacional, e neste semestre ficará responsável 14 

pelas Atividades Complementares e também pelo projeto de simulação e LABOPPI. O Conselho 15 

de Graduação fará quatro reuniões extraordinárias para tratar de questões pontuais do Regimento 16 

de Graduação. Por falta de espaço, convém evitar que os alunos do Integral façam aulas no 17 

Noturno. Discutir, no âmbito do NDE, sugestão da Professora Juliana de que os alunos que fazem 18 

estágio deem ciência de que solicitações para cursar disciplinas no Noturno dependerão do 19 

número de vagas disponíveis. Chefia de Departamento: Congregação – debate sobre o projeto 20 

Future-se agendado para o dia quatro de setembro. Reunião dos departamentos e da direção 21 

acadêmica com a Reitoria para esclarecimentos sobre o fluxo do processo de convênios e 22 

parcerias, como estímulo a todas as possibilidades de captação de recursos para a universidade. 23 

Inserção na pauta da próxima reunião ordinária de um balanço do semestre sobre alunos com 24 

problemas de saúde. A professora Esther irá apresentar um relato do assunto. O Professor 25 

Rodrigo informou sobre a próxima reunião do CONAD a ser realizada em São Paulo, em janeiro 26 

de dois mil e vinte, pedindo a colaboração dos colegas na construção do evento. Ele solicitou 27 

ainda a inserção, na pauta da próxima reunião em setembro, da discussão sobre o projeto 28 

interdisciplinar de pós-graduação latu sensu. Por fim, a Professora Fabiana informou que 29 

entraram com recursos para impugnação do concurso seletivo para África/Oriente Médio, 30 

questionando sobre coincidência de número de inscrição e número de prova escrita e sobre 31 

falsificação de assinaturas em formulário da prova escrita. A Reitoria acatou as respostas do 32 

Chefia do Departamento, mas ainda não houve homologação. A banca do concurso seletivo para 33 

Política e Política Internacional aprovou duas candidatas, até o momento o concurso não sofreu 34 

nenhum tipo de recurso e aguarda homologação. ORDEM DO DIA: Coordenação de Curso: 35 

Inserção na pauta da consulta da PROGRAD à Comissão de Curso sobre adesão a uma vaga 36 

especial a mais para refugiados e portadores de visto humanitário. Apresentar parecer do curso 37 

até dez de outubro. O professor João Amorim esteve à frente do projeto que já foi pautado duas 38 

vezes no Conselho de Graduação, onde foi aprovada resolução sobre nível de conhecimento de 39 

língua portuguesa exigido. Encaminhamento: Proposta de adesão aprovada por unanimidade. 1) 40 

Apreciação do pedido de trancamento extraordinário de Ítalo Augusto Souza Silva para o 41 
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segundo semestre, por motivo de saúde em família. Encaminhamento: Deferimento aprovado por 42 

unanimidade. 2) Homologação da transferência ex-officio de Giovani Nunes de Aguiar. 43 

Encaminhamento: Homologar o 1º termo. Aprovado por unanimidade. 3) Calendário de reuniões 44 

do 2º semestre. As reuniões ordinárias serão às quintas-feiras, na terceira semana do mês. Datas: 45 

19,09, 17/10, 21/11 e 12/12. Encaminhamento: Aprovado por unanimidade. 4) Eleição para um 46 

novo mandato da chefia do departamento de RI. Encaminhamentos: Organizado pela 47 

coordenação do curso. Mandato vence em setembro. Professoras Karen e Esther farão parte da 48 

Comissão para formação das chapas e organização do calendário. Escolha da chefia e da vice-49 

chefia de departamento na próxima reunião de dezenove de setembro. Chefia de Departamento:  50 

  Aprovação das atas. Encaminhamento: transferir para a reunião de setembro. Aprovado por 51 

unanimidade. 1) Composição do Grupo de Trabalho de Simulação: Professoras Cristina, Juliana, 52 

Juliana Costa e Regiane e professor Daniel. Projeto de extensão vinculado ao PPC necessita de 53 

um coordenador para estimular o interesse dos alunos. Não adesão ao projeto da embaixadora. O 54 

professor Daniel, citando o diagnóstico de dois alunos, disse que é preciso reformular o PPC, 55 

criando-se um clube de negociação válido para o curso de RI e indagou se dá para vincular essas 56 

atividades às horas de extensão, definindo a quantidade de horas. A Professora Juliana Costa 57 

comentou que simular negociações internacionais abre um leque de possibilidades e propôs usar 58 

o modelo Harvard de negociações internacionais, o que responde à lacuna da disciplina. 59 

Obrigatoriedade de UC presencial, com coordenação rotativa no departamento. Pensar no 60 

formato e no tempo de preparação. Sugestão de dois encontros de negociação, o que seria mais 61 

adequado ao perfil do campus e do aluno que trabalha, A Professora Karen sugeriu criar e 62 

cadastrar um projeto de extensão de práticas de negociação voluntária, no qual vai-se desenhando 63 

o projeto e depois faz-se a sua curricularização. De setembro a março, ocorreriam três 64 

simulações. A Professora Marina Vitelli disse que participou de uma ONG de simulações da 65 

ONU para o ensino médio, com uma programação interna com os alunos. O professor Nilo citou 66 

que os conceitos básicos de arbitragem internacional podem ser trabalhados em vinte simulações 67 

que vão de aprendizagem ativa a resolução de problemas etc., onde o aluno aprende coisas que 68 

ele usará em outras áreas. Trata-se de atividade prática no sentido profissional. A professora 69 

Juliana Costa vai apresentar minuta do projeto na reunião de setembro próximo. 2) Grupo de 70 

Trabalho para elaboração de um projeto de extensão que contemple as atividades da Semana de 71 

Relações Internacionais (formado pelas professoras Karen, Juliana, Regiane, Marina e professor 72 

Acácio). Decidiu-se por um formato padrão, no qual se possa inserir a programação ano a ano. 73 

Fórum de egressos. Workshop de áreas de atuação profissional. Comissão mista. Dificuldade 74 

orçamentária. GT sem proposta. A professora Regiane sugeriu que a Semana de RI aconteça a 75 

cada dois anos, o que abriria maiores possibilidades de financiamento. Comissão da Semana sem 76 

a presença do CARI. A professora Karen sugeriu fazer uma chamada à participação dos alunos, 77 

visto que em outras instituições existe o protagonismo dos alunos, com ajuda dos docentes. A 78 

professora Cristina disse que enviou dicas e contatos de financiamento e sugeriu nomes para 79 

compor duas mesas. Disse que é preciso aprender a fazer coisas mais modestas; que deveriam ser 80 

só palestras; que os alunos não participam dos GTs e que sem financiamento será preciso pagar 81 

despesas de viagem com Uber e oferecer coffee-break aos convidados; que os alunos contribuem 82 

com dinheiro; que a comunicação fica a cargo da Elisa. A professora Ismara informou que o 83 

embaixador Celso Amorim aceitaria o convite para participar, mas que teriam que pagar o 84 

transporte dele do hotel até Osasco. 3) Avaliação de ementas das disciplinas: Teoria das Relações 85 

Internacionais I, II e III. Encaminhamento: Professora Juliana ficaria com a II e Karen e Esther 86 
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ficariam com I e III. Teoria Política ficou para outubro. Aprovadas por unanimidade. 4) 87 

Homologar parecer do NDE e alterações do PPC encaminhados à CPAP. Encaminhamentos: 88 

Homologação encaminhada em julho. Passou por ajustes de redação no PPC. No parecer e na 89 

matriz curricular, Introdução à Economia ficou no primeiro termo. Aprovadas por unanimidade a 90 

homologação e as alterações. 5) Discussão sobre atividades docentes: refletir sobre as formas de 91 

os professores apresentarem semestralmente suas atividades (de pesquisa, extensão e 92 

administrativas) no departamento. Encaminhamento: Aprovado plano de trabalho anual a ser 93 

apresentado na pauta de outubro. 6) Parceria com Santiago Dantas: Proposta aprovada por 94 

unanimidade.  Com isso, deu-se por encerrada a reunião..  Osasco, 25 de agosto de 2019.  95 
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