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6ª Reunião Ordinária da Comissão do Curso e  

Conselho de Departamento de Relações Internacionais de 2018 

20 de agosto de 2018 - Horário: 10h00 - Campus Osasco – Sala 103 

  
Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala 103, da UNIFESP 1 

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 e Departamento de 3 

Relações Internacionais do Campus Osasco da UNIFESP do ano de dois mil e dezoito, com a 4 

presença da Coordenadora do Curso, Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza, da Chefe do 5 

Departamento, Prof.ª Dra. Fabiana Rita Dessotti e dos professores doutores: Acácio Augusto 6 

Sebastião Junior, Antônio Roberto Espinosa, Fabio Luiz Barbosa dos Santos, Juliana Bigatão 7 

Puig, Marina Vitelli, Osmany Porto de Oliveira, Regiane Nitsch Bressan e Rodrigo Medina 8 

Zagni. Estavam presentes também os representantes discentes Ivo Souza Ferreira e Renato 9 

Campioni Ortega. As Professoras Ismara e Fabiana iniciaram os trabalhos com a divulgação 10 

dos informes e a discussão da ordem do dia, que ocorreu da seguinte forma: Informes: 1. 11 

Departamento de Relações Internacionais: Ocorreu no dia 6 de julho uma reunião com a 12 

Reitoria e as Chefias de Departamento. a) Foi informado e esclarecido sobre a invasão que 13 

aconteceu no terreno da Zona Leste; b) Recurso de capital – Em 2014 foram sessenta e três 14 

milhões, em 2015 cinquenta e seis milhões, em 2016 cinquenta milhões, em 2017 trinta e 15 

quatro milhões e em 2018 três milhões. Isso dificulta as obras da construção do prédio da 16 

Quitauna. Foi aprovado pelo MEC a utilização de recurso da Lei Rouanet para a construção 17 

da biblioteca do novo Campus. Prof. Acácio informou que a Comissão de Recursos procurou 18 

o Banco Bradesco e estudou a lei, mas a comissão não o procurou para dar andamentos. 19 

Prof.ª Fabiana orientou Prof. Acácio aguardar; c) Portaria de insalubridade – mais ligada a 20 

área da saúde, o CGU está realizando uma revisão e remanejamentos; d) Letramentos 21 

institucional – Está disponível no site da UNIFESP (http://letramento.sites.unifesp.br) com 22 

orientações aos servidores; e) Professores visitantes –  A ideia é ter dez professores 23 
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visitantes em cada Campus e dezoito no Campus São Paulo, a proposta é não utilizar esses 24 

professores como substitutos; f) Prof. Roxo, professor visitante do Eixo Multidisciplinar, 25 

apresentou uma proposta de seminário que já era desenvolvido na Unifieo. Foi sugerido 26 

que este seminário fizesse parte da Semana de RI. Ele irá procurar o Prof.ª Acácio para ver a 27 

viabilidade. O evento poderia envolver outros departamentos. O ideal é que seja discutido 28 

no item já pautado referente a Semana de RI; g) Sala de Pesquisa - Prof. Osmany, 29 

Coordenador da Câmara de Pós-graduação, informou que foi feito um pedido junto a 30 

PROPGPq recursos para salas para pesquisa. Por meio da verba RTI da FAPESP o Prof. Esper 31 

concedeu computadores para isso. Sala 304 está equipada com quatro computadores e dois 32 

notebooks. Terá um termo para utilização e será divulgado as orientações para utilização e 33 

será de uso exclusivo de pesquisa. Ano que vem devemos receber uma Tv Led para utilizar 34 

como PowerPoint; h) Edital CNPq – Edital universal, um dos mais abertos e democráticos, 35 

as inscrições são de primeiro agosto a dezessete de setembro. São três faixas de projetos e 36 

a CmPos está estimulando a elaboração e submissão de projetos. O envio é feito através da 37 

Plataforma Carlos Chagas, e simples de se submeter. 2. Coordenação de Curso: a) ENADE – 38 

O Curso de Relações Internacionais será avaliado este ano e participam os ingressantes de 39 

2018 e os concluintes, alunos que tenham setenta e cinco por cento ou mais concluído do 40 

curso. O que coube a Coordenação foi a inscrição destes alunos, foram aproximadamente 41 

setenta e cinco alunos ingressantes e oitenta concluintes. Prof.ª Ismara pediu para ajudar 42 

na publicização da lista de inscritos junto aos alunos. Após a inscrição da Coordenação é 43 

preciso que o aluno se inscreva também. Prof.ª Ismara solicitou para o Renato e o Ivo 44 

compartilhar estas listas de inscritos. Faremos uma reunião com os inscritos para falar da 45 

importância na participação, pois a avaliação do curso depende do desempenho dos alunos. 46 

No último ENADE em 2015 nossa avaliação foi nota 5 (cinco). Temos que sensibilizar os 47 

alunos da importância do desempenho; b) Deferimentos – Entre o período de rematrícula 48 

acontece os deferimentos destas matrículas. Este é um problema já mencionado pela Prof.ª 49 
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Karen, de diversos alunos migrando do integral para noturno. Embora o regimento afirme 50 

que os alunos devam se matricular em pelo menos cinquenta por cento em UC’s do turno 51 

de origem, o sistema de rematrícula não bloqueia essas matrículas; c) Feira do Guia do 52 

Estudante – Será a primeira participação da UNIFESP na Feira do Guia do Estudante da 53 

Editora Abril, onde será feita a divulgação da Universidade e dos cursos. A feira acontecerá 54 

no Anhembi de 13 a 15 de setembro. A UNIFESP ficou isenta de várias taxas, só tendo os 55 

custos do estande e a Unifesp é a única Universidade pública a participar. Nos três dias de 56 

feira, o Campus deverá estar representado por um estudante e um docente. 3. Semana de 57 

Relações Internacionais – Prof. Acácio informou que na última sexta-feira se reuniu com os 58 

estudantes que estão ajudando na organização, e cerca de oitenta por cento da 59 

programação está fechada. Até a próxima sexta-feira será decidido a identidade eletrônica e 60 

cartazes para começar a divulgação. Prof. Marina Vitelli e Fabio Luiz se propuseram a dar 61 

um minicurso cada, que acontecerão no período da tarde das 14h às 17h. Ordem do Dia: 1. 62 

Obras do novo Campus – Pensando no ato que aconteceu no Campus da Zona Leste, Prof. 63 

Fabio Luiz sugeriu levar para Congregação do Campus a sugestão da organização de um ato 64 

para sensibilizar a comunidade sobre os investimentos necessários para a finalização da 65 

construção do novo prédio. Prof.ª Fabiana sugeriu que o informe se tornasse um ponto de 66 

pauta para os encaminhamentos devidos referente a obra. O Departamento ira solicitar um 67 

ponto de pauta na Congregação referente a este ato. 2. Alunos com deficiência – Prof. 68 

Fábio relatou que tem um aluno deficiente visual. Salientou que o professor deve ser 69 

avisado antes do início das aulas para se adequar as necessidades dos alunos. Prof.ª Fabiana 70 

lembrou que os docentes tiveram ações voltadas a preparação da recepção dos alunos com 71 

deficiência, provavelmente no período que o Prof. Fabio estava afastado. Prof.ª Karen e o 72 

NAE informaram sobre este aluno para que os docentes se adequassem. Um novo 73 

comunicado reforçando essas orientações será enviado a todos docentes e os alunos serão 74 

chamados para uma conversa. 3. Controle de presença durante a Semana de RI 75 
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UNIFESP/UFABC (16 a 18 de outubro) – Foi sugerido a inclusão da proposta do Seminário 76 

do Prof. Roxo a este ponto e aprovado por todos. Prof.ª Ismara recapitulou as edições 77 

anteriores. Na primeira edição, graças a verba que tínhamos, tivemos participação de 78 

palestrantes internacionais o que fez com que os alunos se motivassem. Na segunda 79 

também contamos com nomes de peso, mas com o quórum de alunos muito baixo. Como a 80 

Semana de RI está incorporada ao calendário, sendo considerado dia letivo, e devido à baixa 81 

participação sugeriu-se que seja passado lista de presença para os primeiros termos. No 82 

oitavo e décimo termo muito alunos estão em UC’S eletivas e a forma de controle ficará 83 

mais difícil. O Controle de presença durante a Semana de RI foi aprovado por unanimidade.  84 

Quanto ao Seminário proposto pelo Prof. Roxo ficou decidido que será encaminhado a 85 

comissão organizadora para avaliação, caso não aprovado a inclusão na Semana de RI será 86 

realizado como uma ação de extensão. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 4. 87 

Representação do Eixo Multidisciplinar nas reuniões da Comissão de Curso – Prof.ª Ismara 88 

relembrou o informe da Prof.ª Karen ocorrido na última reunião referente a participação do 89 

representante do Eixo Multidisciplinar nas reuniões da Comissão do Curso de Relações 90 

Internacionais. Discutiu-se se esse representante tem poder de voz e voto ou não e como 91 

seria a participação relacionada ao Departamento, uma vez que as reuniões acontecem em 92 

conjunto. A participação da representação do Eixo Multidisciplinar como ouvinte nas 93 

Reuniões da Comissão do Curso e Conselho de Departamento de Relações Internacionais foi 94 

aprovada por unanimidade. Será verificada a carta onde foi solicitada essa participação 95 

para esclarecer se este representante terá ou não poder de voto e caso necessário este 96 

ponto de pauta será retomado na próxima reunião.    5. Homologação das ações de 97 

extensão – Foram homologadas as propostas de Ações de Extensão: Clube de Simulações e 98 

Perseguidos Políticos na Era Vargas: um debate sobre perseguição de estrangeiros, 99 

migração e democracia. 6. Apresentação do Colégio de Monitores – Ficou combinado que 100 

este ponto de pauta fica para próxima reunião. Não havendo mais pontos a serem 101 
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discutidos nesta reunião a Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza e a Prof.ª Fabiana Rita Dessotti, 102 

concluíram os trabalhos e deram a reunião por encerrada. Eu Tatiana Travassos de 103 

Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada 104 

pela Coordenadora do Curso de Relações Internacionais do Campus Osasco, pela Chefe do 105 

Departamento de Relações Internacionais do Campus Osasco e os demais membros 106 

presentes à reunião. Osasco, vinte de agosto de 2018. 107 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Antonio Roberto Espinosa ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Fabiana Rita Dessotti ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Fabio Luís Barbosa dos Santos ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza ________________________________________________________ 

Ivo Souza Ferreira ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Juliana Bigatão Puig ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Marina Vitelli ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Regiane Nitsch Bressan ________________________________________________________ 

Renato Campioni Ortega ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni ________________________________________________________ 

 

Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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