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Reunião Ordinária da Comissão do Curso de Relações Internacionais 1 

Aos dois dias do mês de junho de 2022 ocorreu a reunião ordinária do curso de Relações 2 

Internacionais. A reunião se deu remotamente, via aplicativo Meet. Foi presidida pelo coordenador 3 

do curso, Prof. Acácio Augusto Sebastião Junior e estiveram presentes os professores Carolina Silva 4 

Pedroso, Esther Solano Gallego, Fabiana Rita Dessotti, Fábio Luis Barbosa dos Santos, Ismara Izepe 5 

de Souza, João Alberto Amorim, Juliana de Paula Bigatão Puig, Karen Fernandez Costa, Marcus 6 

Maurer de Salles, Marina Gusmão de Mendonça, Regiane Nitsch Bressan, Rodrigo Medina Zagni e o 7 

discente Pedro Henrique Correia Cruz. Justificaram a ausência os professores José Alexandre 8 

Althayde Hage, Cristina Soreanu Pecequilo, Osmany Porto e o aluno Isaac Aron Costa Ferreira. A 9 

reunião teve início às 9h05min. O professor Acácio cumprimentou os presentes e solicitou 10 

autorização da comissão para antecipar o sexto informe e permitir que a professora Luciana Rosa, 11 

convidada para essa reunião, passasse o seu informe sobre o projeto de extensão, primeiramente. 12 

Com a concordância de todos a professora Luciana prosseguiu com o informe: 6- Câmara de 13 

graduação: projeto de extensão: Cumprimentou os presentes, agradeceu o espaço e explicou que a 14 

ideia é que o projeto seja institucional E para isso é necessário a adesão dos colegas dos demais 15 

cursos. O projeto tem como tema “Geração de renda e promoção da cidadania na região 16 

Colina/Portal D’Oeste II em Osasco”. Informou que há duas diretrizes, sendo a primeira onde a 17 

extensão e a pós-graduação estejam vinculadas e a segunda que esse tipo de ação possa aumentar a 18 

adesão da população à universidade. Solicitou que os membros da comissão ajudem a pensar uma 19 

forma de incluir o curso de Relações Internacionais no projeto. Compartilhou uma apresentação com 20 

a comissão. Esclareceu que está desenvolvendo o trabalho com essa comunidade, que possui em 21 

média nove mil famílias, há 2 anos. O objetivo é pensar na geração de renda de acordo à realidade e 22 

desejo da comunidade sempre de forma coletiva. Informou que os cursos de administração, 23 

economia, direito e contabilidade já possuem algumas atividades pensadas para colaborar com o 24 

projeto. Ainda, compartilhou que pensa no esclarecimento e formação política da comunidade a 25 

partir de um curso com duração de, em média, seis meses. Ao final do semestre, objetiva-se que os 26 

mesmos tenham definido quais os ramos que desejam seguir para geração de renda. A Universidade 27 

sempre estará acompanhando todos os desmembramentos vindos do projeto. A professora se colocou 28 
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à disposição para esclarecimentos e contribuições. O professor Acácio agradeceu à professora 29 

Luciana pela apresentação e parabenizou pela iniciativa tão importante e necessária que envolve a 30 

Universidade e seu entorno. O presidente seguiu com o EXPEDIENTE: Aprovação das atas das 31 

reuniões de 05-05-22, 04-11-21 e 16-08-21. Submetidas ao conselho individualmente, as atas foram 32 

aprovadas por unanimidade. Deu andamento aos INFORMES: 1- Comissão de Retorno: Na 33 

reunião da Câmara de Graduação, que será amanhã, será repassado maiores informes sobre como 34 

proceder nos casos de confirmação positiva de COVID dos discentes. O professor João Amorim, que 35 

compõe a comissão de retorno, informou que foi discutido um posicionamento por solicitação dos 36 

alunos sobre os espaços do RU. O comitê central manifestou que essas medidas precisam, 37 

necessariamente, ser mantidas. Na reunião que ocorrerá hoje essas questões serão novamente 38 

debatidas, juntamente com os afastamentos. Informou, ainda, que o posicionamento de um grupo de 39 

alunos tem trazido preocupação, pois estão incentivando a não divulgação da contaminação, 40 

alegando que viola a intimidade. O professor Acácio esclareceu que as solicitações de afastamentos 41 

têm sido recebidas pela coordenação do curso via SEI. O discente Pedro, sobre a questão da não 42 

notificação dos alunos positivados para COVID, relatou que quando os alunos procuram a secretaria 43 

acadêmica para informar que estão com COVID e verificar os procedimentos, recebem a orientação 44 

de que as faltas não são abonadas e apenas justificam a ausência em caso de atividades avaliativas. A 45 

professora Marina solicitou a palavra e afirmou que deve haver alguma divergência com as 46 

informações da secretaria, pois disseminar epidemia é considerado crime. O professor Acácio se 47 

comprometeu de levar a questão à secretaria para maiores esclarecimentos. 2- Congresso  48 

Acadêmico  https://congressoacademico.sites.unifesp.br/. As Preparações do congresso estão 49 

ocorrendo e, até o próximo dia 6, os vídeos posts devem ser encaminhados. Solicitou que no período 50 

do congresso, de 27 de junho a 1 de julho, não haja atividades além das que serão desenvolvidas no 51 

Congresso Acadêmico. A professora Ismara, representante do departamento na comissão 52 

local, informou que já há mesas formadas e as sessões dos trabalhos estão alocadas em dois 53 

simpósios temáticos denominadas: a- Política, onde está o Observatório de Defesa e b-  Interfaces do 54 

Brasil com o Mundo, onde vários trabalhos de extensão e monitoria estão representados. Havendo 55 

novas informações se comprometeu em repassar à comissão. A professora Juliana solicitou a palavra 56 

https://congressoacademico.sites.unifesp.br/
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e informou que em TCC 1 já recebeu a maioria dos termos de orientação e faltam apenas dois casos 57 

pontuais de duas alunas. Relembrou que a data final para entrega do projeto final é 18 de julho. 3- 58 

Departamento de RI: A professora Fabiana iniciou repassando alguns informes da congregação:  A 59 

Instrução Normativa 90 foi revogada, devendo, dessa forma, haver o planejamento para o retorno 60 

presencial de todos. O Enade ocorrerá em 07/2023 e as instruções serão repassadas aos cursos pela 61 

PROGRAD. O professor Celso trouxe algumas informações sobre os alunos ingressantes como, por 62 

exemplo, o embranquecimento dos alunos, maior inclusão de alunos de escolas privadas e redução de 63 

ingressos pelo sistema de cotas. Sobre os concursos: a CGVC informou que a nomeação do 64 

candidato aprovado no concurso África e Oriente Médio, sairia na segunda quinzena de maio, mas 65 

até o momento não ocorreu. E lembrou que o docente nomeado assumirá a disciplina de 66 

Organizações Internacionais no período de licença da professora Carolina e as Atividades 67 

Complementares. O concurso de Negociações Internacionais está em andamento e de 57 inscritos 68 

apenas 16 compareceram para fazer a prova. Comentou que a USP possui um concurso em 69 

andamento com requisitos parecidos com o nosso, o que pode justificar essas ausências. Sobre as 70 

eleições para chefia e vice-chefia do departamento, ressaltou que as inscrições das chapas se 71 

encerram amanhã.  4- Coordenação do Curso: a) pesquisa UFRRJ (Caio Bugiato); O professor 72 

Acácio informou que, embora não tenha encaminhado nenhum tipo de questionário específico, o 73 

professor Caio achou muito interessante o processo da curricularização da extensão. b) Justificativas 74 

de faltas: O presidente informou que, ao todo, já são quatro processos com solicitação de justificativa 75 

de faltas. Informou, ainda, que o procedimento é que a coordenação apresente as solicitações à 76 

comissão de curso. Ressaltou que os docentes envolvidos recebem um e-mail particular com a 77 

informação. c) Guia do Estudante Estadão: O professor Acácio respondeu um longo questionário 78 

para envio ao Guia de Estudante. Foram solicitadas correções na caracterização do curso, pois havia 79 

divergências. A professora Carolina se pronunciou informando que o cuidado com a avaliação dos 80 

dados enviados com o questionário é muito importante, pois existem muitas divergências que podem 81 

gerar alguns desentendimentos dos calouros.  d) atribuição de TCC II; A secretaria de graduação está 82 

adequando a pasta verde e até o final da próxima semana finalizará esse processo. Comentou que 83 

ainda há alguns alunos que não conseguiram encontrar um orientador. e) comissão de horário: A 84 
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professora Regiane informou que o próximo semestre será elaborado com o trabalho presencial de 85 

todos. Foi encaminhada uma planilha via google para indicação da disponibilidade de horário de 86 

cada docente. O professor Fábio Luís informou que no próximo semestre não ministrará aulas pois 87 

focará integralmente na pesquisa.  f) conselho de graduação: baixa procura dos cursos de graduação: 88 

O presidente lembrou que ficaram duas vagas no período integral sem preenchimento no primeiro 89 

semestre e que serão oferecidas no próximo, conforme informado anteriormente por e-mail. O baixo 90 

investimento na permanência estudantil pode ter impactado nesses números. No CG foi informado 91 

também que houve uma queda nas inscrições do ENEM. 5- Estudo dos perfis dos ingressantes: A 92 

professora Carolina Pedroso comentou rapidamente que a pesquisa se refere aos ingressantes do 93 

semestre anterior. Compartilhou as perguntas e comentou que as respostas foram as mais variadas 94 

possíveis. Sugeriu fazer um acompanhamento durante o curso para verificar se houve alteração no 95 

perfil. O professor Acácio agradeceu a iniciativa da professora Carolina e concordou com a sugestão 96 

do acompanhamento durante o curso. Esgotados os informes o presidente seguiu com a ORDEM 97 

DO DIA: 1. Homologação da adesão ao EDITAL PROGRAD REINGRESSO: O professor 98 

Acácio lembrou que a informação e a aprovação prévia foram feitas por e-mail. A comissão 99 

homologou a decisão de aderir ao edital de reingresso por unanimidade. 2. Regimento Interno da 100 

Comissão de Curso: Alterações segundo regimento aprovado na congregação. O professor Acácio 101 

informou que houve uma alteração no Regimento da UNIFESP, que provocou a alteração do 102 

Regimento da EPPEN e, a partir de então, se faz necessária uma adequação no regimento interno da 103 

Comissão de Curso. A professora Fabiana complementou o posicionamento informando que se faz 104 

necessária algumas adequações no que diz respeito aos trabalhos que permanecerão remotos, como 105 

por exemplo, as reuniões. O professor Acácio propôs a formação de uma comissão destinada a 106 

trabalhar nessa revisão, sugerindo que seja revisto o Regimento inteiro e não só o artigo que trata dos 107 

trabalhos remotos e que a devolutiva seja apresentada na próxima reunião da comissão de curso. A 108 

professora Ismara e Esther se propuseram a compor a comissão. O conselho aprovou unanimemente 109 

os nomes da professora Ismara e Esther para compor a comissão para revisão do regimento interno 110 

da comissão do curso. 3. Estudantes que testam positivo em atividades domiciliares: 111 

23089.014921/2022-46: O presidente informou  que houve um equívoco de sua parte e o ponto foi 112 
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prejudicado. 4. Programa Travessia: indicar conselheiro discente: O professor Acácio informou 113 

que a professora Karen foi indicada como representante docente do curso e ficou pendente a 114 

indicação do nome de um aluno. O representante discente, Sr. Pedro, informou que encaminhará um 115 

e-mail aos colegas solicitando um nome para compor o programa. O professor Acácio solicitou 116 

urgência nessa indicação. 5- Curricularização da Extensão: O professor Acácio informou que 117 

houve um problema com a solicitação das bolsas Pibex, que foram indeferidas, pois a Prograd não 118 

localizou o registro dos programas e projetos vinculados às UCs curricularizadas. Após os 119 

indeferimentos, foram levantados e questionados os motivos da não inclusão. Houve algum problema 120 

entre Prograd e sistemas que desencadearam no não cadastramento desses programas e projetos. 121 

Infelizmente, para este semestre, não há como reverter a situação. A professora Fabiana informou 122 

que o programa Realidade Latino-Americana também teve problemas com o indeferimento de bolsas 123 

e, por orientação da Direção Acadêmica, segue um diálogo com a CAEC para tentar solucionar o 124 

problema. A professora Juliana informou que sua disciplina curricularizada está devidamente 125 

cadastrada na pasta verde. Informou que fez uma consulta com o Anderson da PROEC, que cuida 126 

dos observatórios, e o mesmo informou que os Observatórios não curricularizam de forma direta, 127 

pois nem todos são projetos de extensão. Sobre o edital Propex, comentou que foram apenas cinco 128 

bolsas para a Universidade inteira, possui muitas divergências e está mal formulado. Após discussões 129 

e sugestões, o professor Acácio levará a demanda da curricularização dos observatórios para 130 

discussão via CAEC ou Câmara de Graduação. a) registro na Pasta Verde; As disciplinas 131 

curricularizadas estão sendo cadastradas, contudo questionará a secretaria sobre as que ainda estão 132 

pendentes.  b) aumento de carga horária: A professora Elisa, responsável pela UC Métodos 133 

Quantitativos Aplicados à Políticas Públicas e Sociais, do Eixo Multidisciplinar, informou que possui 134 

um projeto de extensão ligado a UC que está currícularizado, e em 27 de abril, consultou a 135 

coordenação perguntando se seria possível a extensão da carga horária curricularizada desta UC para 136 

60 horas. Consultada a Prograd, foi informado que apenas deverá haver uma emenda e não uma 137 

alteração no PPC. Esclarecidos, os membros da comissão do curso aprovaram, por unanimidade, o 138 

aumento da carga curricularizada para 60h da UC Métodos Quantitativos Aplicados à Políticas 139 

Públicas e Sociais. 6. Aproveitamento de estudos: 23089.013613/2022-01:  o professor Acácio 140 
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informou que a solicitação de aproveitamento de estudos é da disciplina de matemática para a UC 141 

Mercosul. O professor Marcus, responsável pela UC Mercosul, informou que, de acordo ao 142 

regimento da UNIFESP, não há como prosseguir favoravelmente com a solicitação. Esclarecidas as 143 

dúvidas, a comissão do curso homologou o posicionamento do professor Marcus quanto ao 144 

indeferimento da solicitação de aproveitamento de estudos e o coordenador do curso responderá por 145 

ofício à secretaria acadêmica que, conforme tabela de equivalência, não se aplica a análise de mérito. 146 

Esgotados os pontos e não havendo mais o que se tratar, o professor Acácio agradeceu a presença de 147 

todos, finalizou a reunião e eu Ana Paula Silveira lavrei esta ata.   148 

 149 

__________________________________ 150 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Júnior 151 

Coordenador do Curso de Relações Internacionais 152 

 153 

_________________________________ 154 

Ana Paula Silveira 155 

Secretária do Curso de Relações Internacionais 156 


