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Reunião Ordinária do Curso de Relações Internacionais 1 

 2 

Aos quatro dias do mês de junho de 2020 ocorreu a reunião ordinária do curso de Relações 3 

Internacionais. A reunião se deu remotamente, via aplicativo meet. Foi presidida pela coordenadora 4 

do curso, Profa. Ismara Izepe de Souza e estiveram presentes os professores: Acácio Cristina Soreanu 5 

Pecequilo, Daniel Campos de Carvalho, Fábio Luis Barbosa dos Santos, Fabiana Rita Dessotti, Fabíola 6 

Fanti, Juliana Bigatão Puig, Juliana Jerônimo Costa, Karen Fernandez Costa, Luisa Bastos Longo, 7 

Marcus Maurer de Salles, Marina Gusmão de Mendonça, Marina Gisella Vitelli, Nilo Américo 8 

Rodrigues Lima de Almeida, Osmany Porto de Oliveira, Regiane Nitsch Bressan e Salvador Schalvelzon 9 

e a representante discente Gabriela Yin Chen. A reunião teve início à quinze horas e trinta minutos. 10 

A professora Ismara cumprimentou a todos e pediu desculpas por ter que abrir outra sala para a 11 

reunião, pois ainda não possuía os e-mails institucionais de todos os docentes do curso. Prosseguiu 12 

com os Informes: O professor Marcus Maurer de Salles, após cinco anos afastado, está de volta ao 13 

curso. A Ana Paula é a nova secretária do curso. Passada a palavra à professora Fabiana, chefe do 14 

Departamento de Relações Internacionais, a mesma cumprimentou a todos e deu as boas vindas ao 15 

professor Marcus e à secretária. Informou que os professores Marcus e Juliana se candidataram à 16 

vaga da SRI da UNIFESP. Prosseguiu informando que haverá reunião do departamento antes da 17 

congregação, onde serão tratados a renovação dos contratos dos visitantes, Juliana e Fabiana, o 18 

retorno do professor Marcus e a atribuição do horário da professora Carolina. Pediu que os presentes 19 

pensassem e opinassem, oportunamente, na possibilidade da disciplina Teoria Política II, outrora 20 

atribuída ao professor Espinosa, passar a ser ministrada pela professora Carolina no segundo 21 

semestre e o professor Raphael, do Direito, permanecer com Teoria Política I. A palavra foi passada 22 

ao professor Marcus que agradeceu à recepção e informou que ainda está em período de adequações 23 

pessoais com seu retorno, mas já está desenvolvendo uma atividade de extensão com as experiências 24 

adquiridas no exterior na área burocrática internacional. Sobre as disciplinas a serem atribuídas a ele, 25 

informou que lecionou as UC’s Organizações Internacionais e Regionalismo Comparado 26 

anteriormente. Sobre a candidatura à SRI, informou que se o grupo achar adequado, abre mão de 27 

sua candidatura para que a professora Juliana permaneça. Ressaltou que está à disposição dos 28 
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colegas para desenvolverem os trabalhos do departamento. A professora Fabiana pediu que a 29 

professora Juliana se manifestasse sobre a candidatura à SRI. A professora Juliana, por sua vez, 30 

informou que se candidatou pensando em sua experiência na área e na representatividade do 31 

departamento. Dessa forma, o grupo chegou à conclusão de manter as duas candidaturas e o 32 

professor Daniel Carvalho informou que, embora haja assentos específicos por campus na SRI, há 33 

espaço para se cooperar além da indicação formal do campus, devido à grande demanda trazida pela 34 

internacionalização. A professora Cristina opinou ser importante renovar as pessoas que compõem 35 

a SRI. A palavra foi passada ao professor Nilo, representante do Campus na comissão central do 36 

Congresso Acadêmico. Com a palavra, o professor Nilo esclareceu que o Congresso Acadêmico será 37 

virtual e multicampi. É necessário trabalhar uma mudança cultural devido à diversidade de áreas de 38 

estudos dos campi. Nesse momento, em reunião paralela a essa, é essa a questão que está sendo 39 

discutida. Foi sugerido à Comissão Central um marcador internacionalista com o tema “Estudos 40 

Contemporâneos” incluindo-se a questão da pandemia. Também, sugeriu-se que agregasse o tema 41 

Direitos Humanos e Relações Internacionais. Outro marcador sugerido foi o tema “Pandemia e 42 

Desenvolvimento Social, Econômico e Sustentabilidade”. Existem outros marcadores, já 43 

encaminhados anteriormente ao conselho, que também estão em discussão na Comissão Central. 44 

Outro ponto sensível de discussão é a contratação de uma empresa que possibilite e estruture o 45 

evento virtualmente. Segundo informações da Comissão Central, a UNIFESP será pioneira nesse 46 

trabalho científico acadêmico. Haverá moderadores/provocadores e palestrantes por tema. Havia 47 

uma proposta de data, que até o momento não foi solucionada ainda, para julho, onde há uma 48 

grande incidência de férias. Estão aguardando retorno da Gestão com Pessoas e CONSU para darem 49 

seguimento. A professora Ismara agradeceu ao professor Nilo pelos informes e prosseguiu 50 

complementando que foi decidido que o Congresso Acadêmico será contado como carga horária 51 

letiva e os esclarecimentos sobre o novo formato do Congresso Acadêmico serão encaminhados 52 

oportunamente. Esclarecendo à dúvida da professora Marina Gusmão, o Congresso está previsto 53 

para ocorrer entre os dias 13 a 17 de julho. Sem mais informes, a professora Ismara prosseguiu com 54 

a PAUTA: 01- Devido à celeridade das decisões para retorno das aulas e de acordo aos documentos 55 

encaminhados após discussão no Conselho de Graduação na semana passada, precisamos discutir o 56 
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calendário acadêmico. De acordo ao posicionamento de um professor epidemiologista da UNIFESP, 57 

que também participou da reunião, dentro de um cenário muito otimista, podemos pensar em um 58 

retorno presencial gradativo a partir de setembro. Porém, de acordo ao posicionamento dos 59 

presentes, a nosso cenário nacional não nos permite tanto otimismo e um retorno escalonado exige 60 

critérios extremos e importantes relativos à limpeza, distanciamento, entre outros, o que não é 61 

compatível com as nossas possibilidades. Dessa forma, decidiu-se que a retomada do primeiro 62 

semestre se dará integralmente de forma remota. A PRAE  identificou os alunos que precisam de 63 

auxílios e conseguiu os recursos para manter esses alunos em atividades remotas. Os cenários 64 

propostos para retorno foram: a) Retorno de forma remota; b) Dias letivos reduzidos a 75% da 65 

obrigatoriedade; e c) Data para retorno: 06/07 ou 03/08, de acordo com a decisão de cada unidade 66 

universitária, desde que ambas terminem o semestre em 19/10. A decisão dos cursos será levada à 67 

Câmara de Graduação e homologada na Congregação. A professora Karen e o professor Acácio, por 68 

serem membros do CONSU, esclareceram alguns pontos e repassaram alguns posicionamentos 69 

docentes e discentes discutidos na reunião do CONSU de hoje. A professora Ismara mencionou que 70 

a gestão da UNIFESP não tem a mínima intenção de concordar que o EAD é viável para a instituição, 71 

porém é uma decisão emergencial para redução de danos e perdas para o semestre. A professora 72 

Karem apresentou um documento com as datas propostas no CONSU para início das aulas, término, 73 

exames, pasta verde e fechamento do semestre. O professor Daniel Carvalho solicitou 74 

esclarecimento sobre carga horária e dias letivos. A professora Karen confirmou que 75% do 75 

cumprimento da carga horária do curso é obrigatório e, começando-se as aulas em julho, será 76 

possível aumentar essa porcentagem e/ou estender o intervalo entre os semestres. A professora 77 

Ismara comentou que, optando-se pelo retorno em julho, haverá a necessidade de reagendar férias 78 

e, para que isso seja possível, devido ao quadro excepcionalidade, aguardamos um posicionamento 79 

da Pró-Pessoas. Foi ressaltada a importância de se iniciar o calendário e o mesmo não ser 80 

interrompido com férias. Esclarecidas as dúvidas, os membros do colegiado votaram, com três 81 

abstenções, a favor de reiniciar o semestre remotamente em 06 de julho. 02- Adequações da matriz 82 

para o retorno não presencial. A professora Ismara enfatizou que essa adequação não significa 83 

alteração de PPC ou conteúdos. Trata-se apenas de adequação para o momento e a PROGRAD 84 
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informou que poderá ocorrer desativação de UC’s práticas, que não é o caso do curso de Relações 85 

Internacionais. As UC’s desativadas deverão ser cumpridas até o final do curso. Esclarecendo à dúvida 86 

da professora Marina Gusmão, a professora Ismara esclareceu que as decisões de retorno remoto, 87 

no momento, são pensadas apenas para o primeiro semestre letivo e o segundo semestre será 88 

discutido mais à frente. E quanto ao retorno presencial, apenas será possível em um cenário que 89 

atenda completamente às necessidades de higiene, distanciamento e demais orientações de 90 

segurança. Retornando à discussão sobre a matriz, o encaminhamento foi a manutenção do 91 

oferecimento da matriz. Esclarecidos, os membros votaram, unanimemente, a favor da 92 

manutenção da matriz. 03- Adequações dos planos de ensino: A professora Ismara solicitou que os 93 

membros se manifestassem sobre qual o colegiado apropriado para essa discussão: NDE ou Comissão 94 

do Curso e formato das atividades. A professora Fabiana se pronunciou que seria interessante a 95 

discussão no NDE antes da próxima reunião da Comissão do Curso. A professora Ismara se posicionou 96 

dizendo que não acha necessário uma discussão no NDE, mas é importante que haja propostas de 97 

cada área, vindas do NDE, para estruturar a discussão. O ponto foi prejudicado e uma nova reunião 98 

será agendada para essa discussão. Nada mais havendo a ser tratado, a professora Ismara agradeceu 99 

a presença de todos e eu, Ana Paula Silveira, lavrei essa ata.  100 


