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Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às onze horas, na sala 107 da 1 

UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 2 

Osasco, realizou-se a sexta reunião ordinária da Comissão do Curso de Relações Internacionais do 3 

Campus Osasco da UNIFESP com a presença da coordenadora do curso, Profa. Karen Fernandez 4 

Costa, e dos professores Marina Gusmão de Mendonça, vice-coordenadora, Antonio Roberto 5 

Espinosa, Cristina Soreanu Pecequilo, Daniel Campos de Carvalho, Fabiana Rita Dessotti, Ismara 6 

Izepe de Souza, João Alberto Alves Amorim, José Alexandre Altahyde Hage, Osmany Porto de 7 

Oliveira e Regiane Nitsch Bressan, e da representante discente, Maria Júlia Cruz da Fonseca. 1. 8 

INFORMES: 1.1. Problemas disciplinares: a Profa. Karen agradeceu a presença de todos e 9 

passou a palavra para a vice-coordenadora. A Profa. Marina relatou alguns problemas que teve com 10 

alunos em sala de aula e que, entre eles, houve um caso de roubo de material no qual um processo 11 

será instaurado para apuração dos fatos. Os professores discutiram a respeito da postura dos 12 

discentes e medidas que poderiam ser tomadas para diminuir os problemas entre alunos e docentes 13 

e, em seguida, a Profa. Ismara prestou esclarecimentos sobre o trabalho desenvolvido no NAE 14 

(Núcleo de Apoio ao Estudante) de apuração de processos. 2 – ORDEM DO DIA: 2.1. Perfil da 15 

vaga de professor substituto: a coordenadora relatou as discussões que ocorreram no NDE sobre 16 

as atuais demandas do curso e informou que o professor substituto deve iniciar seu trabalho em 17 

Março de 2017. Após discussões, a Comissão determinou o seguinte perfil para esta vaga: Regimes 18 

Econômicos Internacionais. Os membros decidiram discutir os itens 2.2. Integralização do curso 19 

no período noturno e 2.3. Definição de matriz curricular fixa juntos. A Profa. Cristina fez um 20 

relato sobre o histórico da matriz do curso e a Prof. Karen. A representante discente, Maria Júlia, 21 

expôs alguns dos problemas enfrentados pelos alunos com a falta de uma matriz fixa do curso. Após 22 

discussões, os membros aprovaram a implementação de uma matriz fixa e a mudança de duração do 23 

curso de 8 para 10 semestres no período noturno. O Prof. Antonio saiu da reunião nesse momento. 24 

2.4. Parceria do curso com o FONARI (Fórum Nacional de Secretários e Gestores Municipais 25 

de Relações Internacionais): a Profa. Karen informou que se reuniu com os secretários de 26 

Relações Internacionais dos municípios de Osasco e Guarulhos e que eles propuseram o 27 

estabelecimento de uma parceria entre o curso e o FONARI. Ela explicou os detalhes da parceria e, 28 

em votação, esta proposta foi aprovada; 2.5. Calendário 02/2016: item prejudicado; 2.6. Eleição 29 

para chefia de Departamento: houve a inscrição de chapa única para a chefia do Departamento 30 

composta pelos professores Fabiana Rita Dessotti (chefia) e Osmany Porto de Oliveira (vice-31 

chefia). A coordenadora passou a palavra aos candidatos e eles apresentaram suas propostas para o 32 

Departamento de Relações Internacionais. Em votação, a chapa foi aprovada por unanimidade; 2.7. 33 

Definição do orientador do aluno José Maurício Biagoni: a Comissão deliberou que o aluno, 34 

anteriormente orientado pelo Prof. Flávio, continuará seu trabalho com a orientação do Prof. 35 

Alexandre Hage. O Prof. Daniel chegou neste momento e iniciou-se a discussão do item 2.8. Notas 36 

para ingresso no curso: o item foi prejudicado e será pautado na próxima reunião; 2.9. Calendário 37 

de reuniões 02/2016: a Comissão determinou que as reuniões ordinárias serão realizadas nas 38 

seguintes terças-feiras, às 11h: 30/08, 27/09, 25/10 e 29/11; 2.10. Aula inaugural do 2º semestre: 39 

foi aprovada a proposta, apresentada pelo Prof. Osmany, do curso realizar uma aula inaugural no 40 

início de todos os semestres; 2.11. Nicole Figueiredo – UC História da Política Externa: a Profa. 41 

Karen explicou o caso da aluna Nicole Figueiredo e apresentou as solicitações da discente. Após 42 

análise, a Comissão não aprovou os pedidos de aproveitamento de disciplina cursada em outra 43 

instituição e de aproveitamento de disciplina cursada como eletiva. Nada mais havendo a tratar, a 44 
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coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quatorze horas e vinte minutos, 45 

na qual eu, Larissa Reis Matoso, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 46 

será assinada pelos presentes. 47 
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