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Aos dez dias do mês de junho de 2021 ocorreu a reunião ordinária do curso de Relações 3 

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

coordenadora do curso, Profa. Ismara Izepe de Souza e estiveram presentes os 5 

professores: Acácio Augusto Sebastião, Carolina Silva Pedroso, Fabiana Rita Dessotti, 6 

Fábio Luis Barbosa dos Santos, Fabíola Fanti, João Alberto Amorim, Juliana Bigatão 7 

Puig, Karen Fernandez Costa, Marina Gusmão de Mendonça, Marina Gisella Vitelli, 8 

Nilo Américo Rodrigues Lima de Almeida e a representante discente Gabriela Yin 9 

Chen. Justificaram a ausência os professores Osmany Porto de Oliveira e Cristina 10 

Soreanu Pecequilo. A reunião teve início às 9h. A professora Ismara cumprimentou a 11 

todos iniciou a reunião informando que o Conselho de Graduação não possui novidades 12 

sobre as ADES e o retorno às aulas, tanto presencial quanto híbrido. Comentou sobre as 13 

alterações nas Pró Reitorias e a nomeação dos novos Pró Reitores. Informou, também, 14 

sobre o Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP e sobre quais pesquisas precisam ou 15 

não passar por ele. Lembrou que o professor Fábio Venturini é o representante da 16 

EPPEN nesse comitê. Ressaltou que qualquer pesquisa em ciências humanas que 17 

contenham situações de dados específicos, de pessoas, imagens, nomes, depoimentos 18 

voz, entre outras, deve passar pelo CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) ainda em nível de 19 

projeto inicial. A professora Ismara sugeriu que essas informações constem no 20 

Regimento para que os alunos já tenham acesso quando iniciarem os seus projetos. 21 

Solicitou a atenção dos professores orientadores de TCC quanto às documentações 22 

necessárias para encaminhar ao Comitê, caso haja necessidade. Ficou de confirmar com 23 

a professora Paula Midori, coordenadora do comitê, de quem é a responsabilidade das 24 

assinaturas na documentação -  coordenação de curso ou chefia de departamento. A 25 
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professora Fabiana informou que, ao menos até o momento, ela, como Chefe de 26 

Departamento, tem assinado essa documentação.  A professora Fabiana solicitou aos 27 

presentes ajuda com a divulgação do formulário para TCC compartilhado na semana 28 

anterior, pois o mesmo contem informações importantes para a conclusão da reforma 29 

do projeto pedagógico. A professora Fabiana lembrou que esta é a última reunião da 30 

professora Ismara como coordenadora de curso e a próxima reunião já será presidida 31 

pelo novo coordenador, professor Acácio Augusto.  Agradeceu à professora Ismara e a 32 

professora Juliana pela condução da Coordenação neste período. A professora Ismara 33 

agradeceu a confiança de todos e por todo trabalho realizado em conjunto. Agradeceu a 34 

professora Fabiana por ter assumido o NDE durante esse período, mesmo estando à 35 

frente da Chefia de Departamento. Também agradeceu às professoras Karen e Juliana, 36 

por todo apoio dispensado durante seu período como coordenadora, pois sempre se 37 

mostraram dispostas a auxiliar a partir de suas experiências. Expôs que foi um período 38 

de muito aprendizado, mas também de muito desgaste.  A professora Karen retribuiu o 39 

agradecimento e ressaltou a importância e dificuldades na condução da coordenação do 40 

curso. O professor Acácio se pronunciou agradecendo por todo trabalho da professora 41 

Ismara informando estar um pouco apreensivo para iniciar o seu trabalho na 42 

coordenação do curso. Esgotados os informes, passou-se a pauta:  1- Curricularização 43 

da extensão:  A partir de 2023 será obrigatório que 10% da carga horária dos cursos seja 44 

atrelada às atividades extensionistas. O NDE está trabalhando e verificando quais as 45 

UC’s mais apropriadas e que podem ser adequadas à extensão. Lembrou que a tabela 46 

com a definição das cargas horárias das UCs já analisadas foi encaminhada previamente 47 

para avaliação desta comissão. A professora Fabiana ressaltou que, neste momento, no 48 

projeto pedagógico, essas horas serão destacadas. Explanou sobre cada disciplina 49 

encaminhada na tabela e suas características. O professor Marcos Maurer solicitou a 50 
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palavra e afirmou ter conversado com a professora Regiane e confirmou que 16 horas 51 

de suas disciplinas serão destinadas à extensão.  A professora Ismara informou que, após 52 

a confirmação do professor Marcus, ficará pendente apenas a confirmação do Eixo 53 

multidisciplinar, que já sinalizou ser favorável à curricularização da UC Métodos 54 

Quantitativos Aplicados às Políticas Públicas e Sociais, para finalizar este processo no 55 

projeto pedagógico. A comissão, devidamente esclarecida, aprovou, por unanimidade a 56 

carga horária extensionista apresentada para o curso. 2- Aprovação na distribuição de 57 

orientações:  a professora Regiane informou que todos os professores consultados 58 

confirmaram sua disponibilidade. A professora Fabiana solicitou a palavra e pediu 59 

esclarecimentos quanto à orientação da professora Fabíola, pois devido à proximidade 60 

da finalização do seu contrato como professora visitante na UNIFESP, não poderá seguir 61 

até o final da orientação. A professora Regiane informou que tanto a orientadora quanto 62 

o aluno estão cientes dessa situação e que a orientação deverá ser repassada a outro 63 

professor. A professora Fabíola também se pronunciou e confirmou o posicionamento 64 

da professora Regiane. A professora Fabiana ressaltou que não pode haver vínculo de 65 

orientação após a finalização do período do contrato da professora Fabíola. A 66 

comissão, após devidos esclarecimentos, aprovou por unanimidade, a distribuição das 67 

orientações. A discente Gabriela Chen solicitou a palavra e lembrou que essa também é 68 

a sua última reunião como representante discente na comissão. Agradeceu a todos e se 69 

colocou à disposição, caso haja alguma necessidade.  Informou que a próxima 70 

representação discente será feita pelos alunos Luiza e Isaac. Esgotados os pontos,  a 71 

professora Ismara agradeceu a presença de todos, finalizou a reunião e  eu, Ana Paula 72 

Silveira, lavrei  esta ata. 73 

_____________________________________ 74 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza 75 
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