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Reunião Ordinária do Curso de Relações Internacionais 1 

 2 

No primeiro dia do mês de julho de 2021 ocorreu a reunião ordinária do curso de 3 

Relações Internacionais. A reunião se deu remotamente, via aplicativo Meet. Foi 4 

presidida pelo coordenador do curso, Prof. Acácio Augusto Sebastião Junior e estiveram 5 

presentes os professores: Carolina Silva Pedroso, Cristina Soreanu Pecequilo, Fabiana 6 

Rita Dessotti, Fábio Luis Barbosa dos Santos, Fabíola Fanti, João Alberto Amorim, 7 

Ismara Izepe de Souza, Juliana Bigatão Puig, Karen Fernandez Costa, Marina Gisella 8 

Vitelli, Nilo Américo Rodrigues Lima de Almeida, Osmany Porto de Oliveira e a 9 

representante discente Luiza Goloubkova. Justificou a ausência a professora Marina 10 

Gusmão de Mendonça. A reunião teve início às 9h15min. O professor Acácio 11 

cumprimentou a todos iniciou a reunião lembrando que a mesma possui pauta única e 12 

que, possivelmente, haverá a necessidade de uma reunião extraordinária devido à 13 

atualização do projeto pedagógico do curso. Seguindo com os informes, lembrou que 14 

em breve as reuniões da Comissão de Curso serão realizadas pelo sistema GESCON da 15 

UNIFESP. Irá encaminhar aos membros deste conselho a nova normativa de validação 16 

de diploma estrangeiro para sugestões e devolutiva à Câmara de Graduação até o 17 

próximo dia 9. Essa semana teve início o projeto “Diálogos com Pesquisa e Extensão” 18 

organizados pelas professoras Karen e Carolina. Com a palavra, a professora Karen 19 

informou que o CARI está colaborando com o suporte. Os dois primeiros dias tiveram 20 

muitas participações, com mais de 100 visualizações nos vídeos. A experiência está 21 

sendo bastante positiva em todos os aspectos. A professora Carolina informou que o 22 

CARI também colaborou com a elaboração do edital, já que possuem conhecimentos 23 

mais avançados nestes quesitos. Salientou que a colaboração dos discentes está sendo 24 

essencial nesse trabalho. O professor Acácio parabenizou as professoras por essa 25 
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iniciativa.  Informou que a Câmara de Pós-Graduação localizou um edital FAPESP, da 26 

secretaria de governo e iniciativa privada, caracterizado por ideia interdepartamental e, 27 

caso haja interesse, procurar maiores informações para fomentar a questão no Campus. 28 

Estão abertas as inscrições para os projetos de iniciação científica do Santiago Dantas. A 29 

professora Carolina informou sobre o comitê de igualdade racial, onde há participantes 30 

de todas as categorias, e solicitou que seja propagada essa informação para que as 31 

políticas da Unifesp sobre esse assunto sejam efetivas. A professora Fabiana informou 32 

que a reunião extraordinária do departamento será apenas para avaliar a progressão do 33 

professor Marcus Maurer. A professora Fabiana parabenizou as professoras Karen e 34 

Carolina e os discentes por conta da semana de extensão e pesquisa que conquistaram 35 

resultados bastante satisfatórios. Sobre o Congresso Acadêmico, parabenizou a 36 

professora Karen e Alexandre Hage pelos trabalhos e sucesso da mesa. Esgotados os 37 

informes o professor Acácio passou a PAUTA:  TCC dentro do novo projeto pedagógico 38 

de curso: Com a palavra, a professora Fabiana trouxe a proposta resultante da última 39 

reunião do NDE, compartilhada previamente com todos os colegas. Propôs que, nessa 40 

reunião, seja colhida as percepções dos orientadores afim de identificar e evitar uma 41 

série de problemas, principalmente no sentido de poucos trabalhos concluídos. Lembrou 42 

que os alunos matriculados nas disciplinas de TCC também foram ouvidos através de 43 

uma pesquisa disponibilizada em plataforma específica. A professora Karen esclareceu 44 

que foram ouvidos os alunos do 5°, 7° e 9° termos, onde a disciplina é oferecida, e 45 

obteve-se grande participação.  Expôs algumas respostas e esclareceu os possíveis 46 

motivos pela não entrega do TCC. A escolha do orientador não se mostrou como ponto 47 

de dificuldade para os alunos. As questões financeiras, familiares e saúde mental 48 

tiveram parcela significativa na justificativa de dificuldades para escrever e pesquisar. 49 

O professor Acácio solicitou a palavra e, se desculpando pelo momento, informou que 50 
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a convocação da reunião foi encaminhada aos representantes discentes anteriores já que 51 

não foi recebida a nova indicação até o momento. Ainda, perguntou ao conselho se havia 52 

alguma contrariedade em realizar as reuniões às 9h. Não houve oposição. Retornando à 53 

palavra, a professora Fabiana esclareceu que a proposta é que seja definido o formato 54 

do trabalho, considerando as diretrizes curriculares nacionais que exigem o trabalho de 55 

conclusão de curso, mas que abrem a possibilidade de formatos diferentes. A professora 56 

Ismara informou que a representação discente será feita pela aluna Luiza Goloubkova e 57 

que a representação discente, especificamente para esta reunião, pode ser considerada 58 

pela participação de mais de 90% na participação do questionário. A professora Cristina 59 

discordou da colocação sobre a participação discente nesta reunião e solicitou o registro. 60 

Quanto ao TCC fez três colocações: 1- É a favor de manter o formato atual; 2 - Deve-61 

se mudar a atitude de orientador e alunos considerando todas as possíveis dificuldades 62 

apontadas, sejam elas pessoais, saúde etc; 3 - Considerou que o formato do regulamento 63 

anterior permanece adequado. O professor Acácio solicitou a palavra, concordando com 64 

a colocação da professora Cristina sobre a representação estudantil e ressaltou que, por 65 

não ter havido a nova indicação, os anteriores foram convocados. A professora Juliana 66 

informou ter conversado com alguns colegas sobre um projeto integrado de monografia 67 

e expôs que é importante a comissão conversar e refletir sobre a possibilidade de outros 68 

formatos. Salientou que é importante haver transparência com o aluno, desde o início, 69 

sobre as condições e possibilidades da orientação. Sugeriu que os pós-graduandos 70 

possam ser pareceristas dos TCC’s. A professora Regiane informou que sua experiência 71 

desse semestre se repetiu quanto às dificuldades nas orientações e seus ajustes. Então, 72 

solicitou atenção quanto às mudanças para não deixar que as dificuldades permaneçam. 73 

O professor Marcus solicitou a palavra e informou que resgatou algumas discussões 74 

feitas desde 2013. Também houve uma discussão acalorada na discussão do TCC. Não 75 
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é algo fácil para fazer bem como aprender em um período tão pequeno. O TCC precisa 76 

representar o espírito do curso. A posição docente é ensinar a pesquisar com espírito 77 

coletivo. O professor Acácio se manifestou favoravelmente à mudança, compartilhando 78 

suas reflexões, experiências, dificuldades e sucessos. A professora Marina Vitelli se 79 

pronunciou e comentou sobre a dificuldade na escolha dos temas para o TCC. 80 

Considerando sua experiência e percepções, sugeriu a elaboração de uma lista com 81 

temas adequados para o nível de graduação que tenha conexão com os projetos para que 82 

gere sinergia. Propôs, que ao início do ano, seja feito um evento com temas de TCCs 83 

sugeridos pelos docentes para que os alunos possam ir se identificando. O professor 84 

João Amorim solicitou a palavra e se posicionou contra a mudança. Em breves palavras 85 

opinou precisamos, na medida do possível, dar atenção à saúde mental, porém os 86 

compromissos acadêmicos precisam estar separados das dificuldades apresentadas. 87 

Ainda, complementou que, caso haja o enveredamento para apenas as questões 88 

humanas, pode-se gerar um comportamento onde o caminhar seja visto como penoso e 89 

criar mais insatisfações. A professora Ismara informou ser favorável à mudança de 90 

formato. Ressaltou que essa discussão é para adequar o TCC às DCN’s. O professor 91 

Acácio concordou com a colocação da professora Ismara e complementou dizendo que 92 

é a favor de outras modalidades de TCC. A professora Fabiana comunicou que a aluna 93 

Luiza entrou na reunião e o aluno Isaac irá participar da reunião do Departamento. O 94 

professor Fábio Luiz solicitou a palavra informou concordar com a diversificação da 95 

apresentação do TCC. A professora Juliana Puig esclareceu que o Trabalho de 96 

Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular obrigatório e poderá ser 97 

desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de iniciação científica ou projetos 98 

de atividades, centrados em áreas teórico-práticas e de formação profissional, 99 

relacionadas com o curso, na forma disposta em regulamento próprio, aprovado pelas 100 
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instâncias institucionais competentes, contendo, obrigatoriamente, critérios, 101 

procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionada com 102 

a sua elaboração. Após as devidas discussões e esclarecimentos, foram apresentados os 103 

seguintes encaminhamentos: Encaminhamento 01: A. Manter a avaliação e o formato 104 

de TCC como está, 3 votos; B. Mudar formato e avaliação, 13 votos e 2 abstenções. 105 

Encaminhamento 02: A - O TCC é um componente curricular obrigatório e poderá ser 106 

desenvolvido nas modalidades de artigo científico, monografia, projeto de iniciação 107 

científica sem projeto integrado, B- Proposta A + Projeto de atividades centradas em 108 

área teórico-prática e de formação profissional. A proposta A teve 1 voto, a proposta B 109 

13 votos e houve 4 abstenções. Quanto aos pareceristas, a comissão votou: 13 votos a 110 

favor para inclusão de pareceristas externos, 01 voto contra e 03 abstenções. Esgotados 111 

os pontos e não havendo mais o que se tratar, o professor Acácio agradeceu a presença 112 

de todos, finalizou a reunião e eu, Ana Paula Silveira, lavrei esta ata. 113 

_____________________________________ 114 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião 115 

Coordenador do Curso de Relações Internacionais 116 
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Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti    _____________________________ 121 
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