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Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às onze horas e quarenta 1 

minutos, na sala 104 da UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 2 

100, Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a segunda reunião ordinária da Comissão do Curso de 3 

Relações Internacionais do Campus Osasco da UNIFESP com a presença da coordenadora do curso, 4 

Profa. Karen Fernandez Costa, e dos professores Marina Gusmão de Mendonça, vice-coordenadora, 5 

Antonio Roberto Espinosa, Cristina Soreanu Pecequilo, Esther Solano Gallego, Fabiana Rita 6 

Dessotti, Fábio Luis Barbosa dos Santos, João Alberto Alves Amorim e Rodrigo Medina Zagni, e da 7 

representante discente, Maria Júlia Cruz da Fonseca. 1. INFORMES: a Profa. Karen informou que: 8 

1.1. Rematrícula: em decorrência da falta de vagas em disciplinas obrigatórias e a pouca oferta de 9 

disciplinas eletivas, é recorrente no campus casos de formandos que possuem UCs pendentes. 10 

Foram debatidas algumas questões relacionadas a esta situação como índices de reprovação, 11 

necessidade de contratação de novos docentes, carga horária de trabalho, falta de salas, entre outros. 12 

A discussão abrangeu o item 1.2. Vagas em Eletivas do campus e em UCs do curso. O Prof. 13 

Medina comunicou que, diante dos problemas levantados, ele poderia ministrar uma disciplina 14 

eletiva neste semestre. A Profa. Karen agradeceu a disposição do docente e informou que verificará 15 

se ainda é possível abrir vagas em disciplina eletiva nesse semestre; 1.3. Calendário 2016/1: 16 

encaminhou o calendário acadêmico aos docentes e pediu atenção especial ao fechamento da pasta 17 

verde no dia 13-06; 1.4. Doação de livros do Prof. Shiguenoli: a chefe da Biblioteca, Sra. Elaine 18 

Hipólito, aceitará apenas os livros doados que estiverem em boas condições e que manterá os 19 

membros informados sobre o recebimento dos livros; 1.5. Doação de Bens CNPq- Material 20 

Permanente: a Profa. Cristina comunicou que adquiriu material permanente por meio do CNPq e 21 

que está doando os seguintes itens: 24 livros (a serem patrimoniados), 2 gravadores, 2 impressoras e 22 

2 notebooks. Destes materiais, 1 impressora, 1 gravador e 1 notebook serão destinados ao CARI 23 

(Centro Acadêmico de Relações Internacionais); 2 – ORDEM DO DIA: 2.1. Concurso para a 24 

área de Segurança Internacional: item prejudicado; 2.2. Implementação de Departamentos na 25 

EPPEN: a coordenadora informou que, devido ao retrocesso na discussão da Congregação em 26 

relação aos departamentos, este item será pautado na próxima Congregação e os membros da 27 

Comissão decidiram prejudicar este item; 2.3. II Semana de Relações Internacionais: a Profa. 28 

Karen contou sobre a visita realizada por ela aos locais anteriormente propostos para a realização do 29 

evento e ponderou sobre as características de cada lugar. Após discussões, foi determinado que a 30 

coordenação deverá reservar o auditório e  salas de aula da EPPEN para garantir a realização da 31 

Semana. O Prof. Antonio se ofereceu para verificar com o Secretário de Relações Internacionais de 32 

Osasco se o município possui interesse em apoiar tal evento e, posteriormente, informar a todos 33 

sobre sua reunião com o Secretário. Os membros agradeceram a disposição do docente e decidiram 34 

que item voltará a ser discutido; 2.4. Reformulação das linhas de TCC: a Profa. Marina relatou 35 

aos presentes alguns problemas que ocorreram no semestre passado na referida disciplina e sugeriu 36 

que sejam reformuladas as linhas de pesquisa. Após discussões, a Comissão determinou que os 37 

professores se manifestarão, via e-mail, até o dia 03/03 sobre suas linhas de pesquisas e que a Profa. 38 

Marina as reformulará com base nas informações encaminhadas pelos docentes; 2.5. Escolha do 3º 39 

Suplente: a Profa. Karen informou que é necessário indicar um nome para ser o terceiro suplente 40 

do curso na Câmara de Graduação. Os membros determinaram que um e-mail será enviado a todos 41 

os docentes para verificar se alguém deseja ocupar tal vaga e, caso ninguém se manifeste, o item 42 

será pautado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a vice-coordenadora agradeceu a 43 

presença de todos e encerrou a reunião às treze horas e trinta minutos, na qual eu, Larissa Reis 44 
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Matoso, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos 45 

presentes. 46 
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