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 2 

Aos três dias do mês de fevereiro de 2022 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 5 

estiveram presentes os professores: Carolina Silva Pedroso, Esther Solano Gallego, 6 

Fabio Luis Barbosa dos Santos, Ismara Izepe de Souza, Juliana de Paula Bigatão Puig, 7 

Karen Fernandez Costa, Marcus Maurer de Salles, Osmany Porto de Oliveira. 8 

Justificou a ausência a professora Cristina Soreanu Pecequilo. A reunião teve início às 9 

9h13min. O professor Acácio Cumprimentou a todos e começou pelo EXPEDIENTE: 10 

Aprovação da ata de 03/02: Em votação, a ata foi aprovada com uma abstenção. 11 

Prosseguiu com os INFORMES: Com a palavra, a professora Juliana informou que, 12 

na Universidade, haverá um processo de parcerias a partir da Secretaria de Relações 13 

Internacionais, onde a mesma é nossa representante. Encaminhará um e-mail aos 14 

conselheiros com todas as informações. Pontuou ser importante fecharmos parceria 15 

com a Clacso. 1- Informes do Departamento: O professor Osmany pediu desculpas 16 

pelo atraso,  informou que a professora Fabiana estará  de férias até o dia 14/03 e o 17 

mesmo irá substituí-la durante esse período. 2- Comissão de Retorno: A Reitoria 18 

encaminhou a instrução normativa para o retorno presencial.  O professor Acácio leu 19 

todas as possibilidades previstas nesta normativa que justifique a manutenção em 20 

trabalho remoto. Ressaltou que existe um fluxograma com todas as informações 21 

necessárias para o encaminhamento das solicitações para a permanência em trabalho 22 

remoto. O professor Acácio lembrou que em Julho haverá o Congresso Acadêmico e a 23 

PROGRAD solicitou que não haja outras atividades acadêmicas além das do próprio 24 

congresso. Sobre a recepção dos calouros, o professor informou que a PROGRAD, até 25 
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o momento, não encaminhou nenhuma instrução. A professora Karen solicitou a 26 

palavra e informou que, junto à professora Carolina, buscaram informações e foram 27 

orientadas que as atividades deverão ser remotas. A professora Juliana informou que o 28 

auditório não será liberado devido às condições de adequações sanitárias. Os 29 

professores discutiram algumas inconsistências nas orientações, pois algumas 30 

atividades/aulas serão realizadas no campus e outras remotamente, dessa forma houve 31 

muitas dúvidas sobre a forma que os estudantes assistirão as atividades remotas. As 32 

professoras Carolina e Juliana sugeriram utilizar os horários das aulas remotas dos 33 

professores do primeiro termo, que estão em ADE,  para realizarem essas atividades. 34 

ORDEM DO DIA: 1- Retorno Presencial: Solicitou-se pensar a utilização das salas 35 

de acordo à previsão e quantidade de alunos por dia e como alternar as turmas. 36 

Questionou-se se cada professor poderá criar uma metodologia própria ou será 37 

determinado em comum. A professora Esther informou que o professor Celso, 38 

coordenador da Câmara de Graduação, sugeriu um rodízio com a alternância das salas. 39 

Também, citou a possibilidade de mesclar as aulas: parte presencial e parte remota. O 40 

professor Acácio apresentou uma tabela com as disponibilidades de vagas nas salas de 41 

aulas para o curso de relações internacionais. Amanhã, haverá reunião da 42 

Congregação, onde essas questões também serão discutidas. O professor Marcus 43 

solicitou a palavra e expôs algumas percepções das normativas, tais como: 44 

anteriormente foram colocadas algumas condições  para a  permanência em trabalho 45 

remoto e ontem foi colocado como solicitação pessoal para a mesma permanência. 46 

Demonstrou sua preocupação com a insegurança jurídica, as novas situações 47 

colocadas e a possibilidade do retorno para quem queira, mesmo sendo grupo de risco. 48 

O professor Fábio solicitou a palavra e se pronunciou dizendo que acredita que um 49 

empenho maior no entendimento dessa situação garante que a universidade permaneça 50 
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em pé, pois a seu ver, a universidade morre se permanecer à distância. Ressaltou que 51 

devemos pensar a função social da universidade pública para que a mesma não se 52 

perca. A professora Esther, em resposta professor Fábio e como membro da comissão 53 

local de retorno, informou que o que está faltando é diretrizes superiores e não boa 54 

vontade dos professores, pois o que está em jogo é a saúde de todos. O professor 55 

Acácio informou ser importante discutirmos os posicionamentos dos professores Fábio 56 

e Esther para conseguirmos chegar a uma conclusão que agregue toda a comunidade 57 

acadêmica. A professora Juliana expôs serem importantes as diretrizes superiores, bem 58 

como o professor ter autonomia na sala de aula para eventuais acontecimentos. O 59 

professor Acácio ressaltou a importância do senso coletivo para encaminharmos o 60 

posicionamento do curso de relações internacionais. Salientou ser importante nos 61 

posicionarmos com coesão como curso. Foi proposto, como encaminhamento, dividir 62 

a turma que ultrapassou a capacidade da sala em dois grupos, seguir com aulas 63 

presenciais com 50% da turma, propor atividades para o grupo que não estará 64 

presencialmente, garantida a autonomia do professor. Caso a quantidade de 65 

matriculados não ultrapasse a capacidade das salas, as aulas seguirão o fluxo comum. 66 

Foi questionado se teremos uma posição coletiva. O professor Acácio solicitou o 67 

registro de que a comissão de curso demonstra extrema preocupação com a situação de 68 

manter o ensino em ADE que descaracteriza a função da universidade pública. 2-  69 

Planos de Ensino: Os planos de ensino compartilhados previamente com a comissão 70 

foram aprovados por unanimidade. 3 - Trancamento Especial de Matrícula RA 71 

87843 - SEI 23089.002871/2022-54 O professor Acácio informou a situação em 72 

questão e suas particularidades e a comissão aprovou por unanimidade a 73 

solicitação. Antes de finalizar a reunião, o presidente da comissão informou que a 74 

partir de amanhã estará de férias e a professora Esther o substituirá neste período.  O 75 
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professor Marcos solicitou que, chegando qualquer informação sobre o preenchimento 76 

dos documentos e formulários referente ao regime remoto, repassar imediatamente 77 

para que não haja perda de prazos. Esgotados os pontos, o professor Acácio agradeceu 78 

a presença de todos, encerrou a reunião e eu, Ana Paula Silveira, lavrei esta ata. 79 

_____________________________________ 80 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior 81 

Coordenador do Curso de Relações Internacionais 82 

 83 


