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Reunião Extrrdinária do Departamento de Relações Internacionais 1 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2022 ocorreu a reunião extraordinária 2 

do Departamento de Relações Internacionais. A reunião se deu remotamente, via 3 

aplicativo Meet. Foi presidida pela Chefe do Departamento, Profa. Dra. Fabiana Rita 4 

Dessotti, e estiveram presentes os professores: Carolina da Silva Pedroso, Fabio Luis 5 

Barbosa dos Santos, Ismara Izepe de Souza, Juliana de Paula Bigatão Puig, Karen 6 

Fernandez Costa, Marina Gisela Vitelli, Osmany Porto de Oliveira, Regiane Nitsch 7 

Bressan e Rodrigo Medina Zagni. Justificaram a ausência os professores José 8 

Alexandre Altahyde Haje, Marcus Maurer de Salles, João Alberto Amorim, Cristina 9 

Soreanu Pecequilo e Marina de Gusmão Mendonça. A reunião teve início às 10 

10h05min. A presidente cumprimentou a todos e prosseguiu com o EXPEDIENTE: 11 

Aprovação das atas de fevereiro de 2022 e outubro 2021 (disponibilizadas 12 

previamente no drive). A professora Marina Vitelli solicitou a inclusão de sua 13 

justificativa de ausência na ata de outubro. A ata de outubro foi aprovada com duas 14 

abstenções. A ata de fevereiro foi aprovada por unanimidade. INFORMES: Sobre o 15 

concurso África e Oriente Médio, a professora Fabiana informou que houve apenas 16 

um candidato aprovado, sendo o mesmo da banca que foi cancelada. Em contato 17 

com a CGVC, foi esclarecida que a nomeação estava seguindo o fluxo normal e 18 

ocorreria antes do período de restrição devido às eleições. Esclareceu que manterá a 19 

reunião ordinária de abril e que será necessária uma comissão para o processo 20 

eleitoral para nova chefia do Departamento, já que o mandato da atual se encerra no 21 

dia primeiro de julho. ORDEM DO DIA: 1- Reorganização da comissão organizadora 22 

do concurso de Negociações Internacionais. A comissão organizadora deste concurso 23 

é composta pela professora Juliana Bigatão e o professor Alexandre Haje, porém 24 
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houve 56 inscritos e para continuar o trabalho da comissão é necessária a 25 

contribuição de mais pessoas, devido à análise de conflitos de interesses. O professor 26 

Daniel carvalho foi convidado para presidir esse concurso. Foi conversado e proposto 27 

o período de 30 de maio a 03 de junho para a banca. Essa data permite a aprovação 28 

das instâncias superiores antecedendo o período de restrição eleitoral. Foram 29 

identificados conflitos de interesses entre o professor Haje e inscritos. A professora 30 

Carolina deixou a reunião, visto que seu esposo é candidato. A professora Juliana 31 

também detectou conflitos de interesses com vários candidatos e possíveis membros 32 

da banca, bem como consigo mesma e com vários professores do curso. A fim de 33 

auxiliar a comissão para atender os prazos citados acima e como encaminhamento, a 34 

professora Fabiana solicitou que os presentes indiquem nomes para comporem a 35 

banca, já analisados os possíveis conflitos de interesses e enviem suas sugestões até 36 

o dia 07 de abril. Esgotados os pontos, a professora Fabiana agradeceu a presença de 37 

todos, finalizou a reunião  e eu Ana Paula Silveira lavrei esta ata. 38 
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