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2ᵃ Reunião Extraordinária da Comissão de Curso 1 

de 2020 2 

                09 de abril de 2020 - Horário: 15h00/16h30 – Ambiente Remoto 3 

 4 

Ao nono dia do mês de abril de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, em ambiente remoto, 5 

realizou-se a Segunda Reunião Ordinária do curso de Relações Internacionais da EPPEN/UNIFESP, 6 

com a presença da Chefe do Departamento, Prof.ª Dr.ª Fabiana Rita Dessotti, da Coordenadora do 7 

Curso, Prof.ª Dr.ª Ismara Izepe de Souza e dos seguintes professores doutores:  Acácio Augusto 8 

Sebastião Jr., Cristina Soreanu Pecequilo, Daniel Campos de Carvalho, Fabiola Fanti, João Alberto 9 

Alves Amorim, José Alexandre Hage, Juliana de Paula Bigatão Puig, Karen Fernandez Costa, Marina 10 

Gusmão de Mendonça, Marina Vitelli, Nilo Américo R. Lima de Almeida, Osmany Porto de Oliveira, 11 

Regiane Nitsch Bressan, Rodrigo Medina Zagni e as representantes discentes, Gabriela Yin Chen e 12 

Luísa Bastos Longo. INFORMES da Coordenação de curso: Decisão da suspensão do calendário 13 

acadêmico pelo Conselho de Graduação referendado pelo CONSU, em uma reunião aprovada por 14 

noventa e quatro por cento dos membros. O curso de Relações Internacionais fez o plano de 15 

contingência solicitado pela Prograd, porém, avaliaram não ser interessante que esses planos fossem 16 

colocados em prática por serem muito diversos e por não saberem se todos os discentes teriam acesso 17 

ao conteúdo das atividades, portanto, não foram autorizados. Na sequência foi aprovada a proposta do 18 

Conselho de Graduação pela suspensão do calendário acadêmico, que foi referendada pelo CONSU. 19 

Diante da suspensão das atividades, encaminhou o documento aprovado pelo CONSU com a proposta 20 

para algumas atividades como disciplinas optativas e atividades de caráter extensionista sem qualquer 21 

ligação com as atividades didáticas do curso. Quando for retornado o semestre será a feito a partir de 22 

onde parou, ou seja, em 14 de março. A ideia seria fazer uma avaliação contínua pelo Conselho de 23 

Graduação. Foi defendida a opção de ofertar optativas, que não compõe a integralização do curso e 24 

seria um elemento a mais para um contato com a universidade e docentes. Sobre o TCC, o 25 

entendimento é de ser um componente curricular obrigatório, tanto TCC1 quanto TCC2, sendo 26 

desejável no TCC2 que os docentes estejam em contato com alunos, mas sem a obrigatoriedade no 27 

desenvolvimento do TCC. No TCC1 a proposta é não continuar com as atividades por haver uma 28 

dinâmica mais presencial. Referente a PROEC, a indicação é que os docentes ofereçam atividades 29 

extensionistas, com abertura à comunidade. Ao final da reunião do CONSU foi dito que os cursos 30 

poderiam entregar planos de ação, mas o entendimento é que não se confundem com os planos de 31 
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contingência, e sim um mapeamento do curso para as atividades optativas e extensionistas. Após esse 32 

informe a Profa. Ismara solicitou aos presentes um mapeamento das atividades as serem encaminhadas 33 

à Prograd. Quanto à iniciação científica informou que as atividades e bolsas continuam, desde que as 34 

pesquisas sejam feitas em casa. As bolsas de monitoria também continuam, porém os alunos deverão 35 

cumprir o que falta futuramente. Outro informe sobre as atividades domiciliares da discente Michele 36 

Ap. Oliveira, do décimo termo, que fez nova solicitação nesse semestre devido a saúde mental 37 

matriculada em algumas disciplinas, mas não sabe se entregou as atividades. O Núcleo de 38 

Acessibilidade e Inclusão (NAI), comunicou a respeito dos três alunos ingressantes com necessidades 39 

especiais por meio de um memorando enviado pela servidora Nayara relatando as necessidades 40 

específicas desses ingressantes, e adiantou que são necessidades que não requerem muito dos docentes 41 

por serem duas estudantes com perda auditiva (disponibilizar conteúdo antecipado para as estudantes 42 

e falar mais alto) e outro estudante com deformidade no membro superior sem muitas recomendações. 43 

Da Chefia de departamento: A Professora Fabiana informou que as reuniões do NDE estão suspensas. 44 

A última decisão para continuidade da reforma da matriz ficou para início de 2021. As indicações de 45 

bolsas do PIBEX ficaram para julho e outras questões de monitoria, alterando o que estava estabelecido 46 

no edital, e que talvez saia o edital de monitoria. A ideia seria marcar uma reunião remota do 47 

departamento quando houver questões para aprovar, que por enquanto fará os informes por e-mail e 48 

pediu aos representantes do departamento em outras instâncias que façam o mesmo. A Profa. Regiane 49 

solicitou esclarecimentos sobre TCC1 relatando que se dispôs com atividades junto aos alunos 50 

individualmente, por e-mail, como forma de apoio e para dar continuidade aos projetos, apenas na 51 

definição dos temas e na escrita do projeto. Com relação ao TCC2, a Profa. Cristina informou que o 52 

semestre acadêmico está suspenso e que mandará informações pela pasta verde aos alunos. Como UC 53 

não presencial, a orientação é que os contatos podem ser mantidos a critério dos alunos e orientadores, 54 

pois não há impedimento de continuarem desenvolvendo o trabalho em casa. Comentou também sobre 55 

a situação da aluna Michele, que não cumpriu os requisitos mínimos, mesmo após confirmação do 56 

recebimento das atividades pela discente. Outro informe sobre o contato na primeira aula dos 57 

ingressantes com uma aluna que tem perda parcial da audição e salientou que o NAI deveria ser mais 58 

ágil ao informar esses casos com antecedência. Perguntou se as listas do primeiro ano estão fechadas. 59 

Com a palavra, o Prof. Acácio relatou sobre o CONSU e dois pontos que estão na carta recebida por 60 

todos. A sessão foi aberta com uma aula extensa sobre a pandemia e a amplitude do problema 61 
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indicando o pico da doença no final de maio início de junho, e apesar da suspensão ficou ambíguo que 62 

um novo plano deveria ser feito e ser aprovado em CONSU extraordinário. A Profa. Soraya já foi 63 

procurada pela Vivo para parceria de internet com estudantes, que foi negada pela reitoria. Apesar da 64 

suspensão em EAD existe um treinamento sendo feito por parte da extensão e intensificação nas 65 

atividades de extensão. As questões preocupantes sobre a EaD seriam sobre a capacidade técnica para 66 

docentes e discentes. A reprodução da vida material nessas condições e o interesse no avanço da EaD 67 

dentro da universidade pública. O debate ocorreu e alguns professores muito ficaram entusiasmados 68 

citando uma janela de oportunidades e outros afirmando que a universidade não pode parar. Gostaria 69 

de colocar essas questões em debate e informou que está orientando os estudantes normalmente. A 70 

Profa. Ismara respondendo sobre o TCC1 informou que é mais delicado porque é atividade presencial 71 

com carga horária, mas não vê problema nesses atendimentos individuais e pediu para reforçar que no 72 

retorno terão que entregar as atividades de acordo com o calendário e frequentarem as aulas. Com 73 

relação ao TCC2 também não vê divergências no entendimento da Profa. Cristina, ou seja, no incentivo 74 

do contato entre professores e orientandos, acha muito positivo desde que estejam cientes que na 75 

retomada das atividades respeitem a data final do calendário para entrega do TCC.  Sobre o NAI, 76 

relatou que as discussões sobre acessibilidade começaram nesse ano. As matriculas dos ingressantes 77 

não foram finalizadas, as vagas não foram todas preenchidas, alguns ingressantes não conseguiram 78 

efetivar a matrícula. Houve uma reunião da Câmara de Graduação e as representações estudantis e se 79 

comprometeu a fazer contato com os ingressantes e com o corpo discente. Respondendo ao Prof. 80 

Acácio sobre o CONSU, percebeu que houve pressão por parte da EPM, mas está se concentrando no 81 

documento que foi aprovado em termos de extensão e optativas e pensa que curso pode reavaliar, caso 82 

necessário, e também compartilha dessa preocupação em relação as atividades à distância. A respeito 83 

do convênio com a Santiago Dantas, a Profa. Cristina relatou que faltam documentos que a instituição 84 

precisa fornecer, mas devido ao cenário difícil temos que ter paciência e quando estiver com os 85 

documentos fará o encaminhamento. Sobre o TCC2 não tem como antecipar a formatura, pois o 86 

calendário acadêmico quando retomado deve ser definido e comentou que alguns os alunos estão sem 87 

orientação e com muita troca de orientador. Vai encaminhar um e-mail pela pasta verde e pediu aos 88 

orientadores para reforçar esse contado com o orientando. Com a palavra a representante discente 89 

Gabriela informou que matrícula presencial era para acontecer no final de março e passaram a data 90 

para nove de abril, hoje, mas acredita que também não está acontecendo. Perguntou se a secretaria de 91 
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graduação poderia fornecer os e-mails dos ingressantes. Fizeram um documento informativo relatando 92 

sobre a suspensão do calendário voltado aos veteranos e calouros e gostaria de maiores informações 93 

sobre a data da matrícula, pois tem o conhecimento que seria feita uma pré matrícula online para depois 94 

ocorrer a presencial. Respondendo a Profa. Fabiana, o Prof. João Amorim informou sobre o processo 95 

de cátedra afirmando que convênio está na reitoria. A Profa. Ismara solicitou até a próxima semana o 96 

envio de um documento do plano de ação, das optativas ou atividades de extensão, por meio de um 97 

relato, uma descrição, em consonância com o documento do CONSU para que possa aglutinar as 98 

informações e encaminhar à Prograd. ORDEM DO DIA – da Coordenação de Curso: solicitação do 99 

discente Luiz Pomaro Mendes para reversão do cancelamento de vaga que foi feito de forma 100 

automática. Acredita que houve um engano da secretaria no envio à Prograd, que pediu manifestação 101 

da comissão de curso. O discente perdeu a rematrícula, alegando questões de saúde mental, conforme 102 

requerimento apresentado, tendo apenas as atividades complementares, CRB3 e entrega do TCC. 103 

Proposta de aprovação de reversão do cancelamento da vaga de Luiz Pomaro Mendes colocado em 104 

votação. Aprovado por todos. A Profa. Regiane identificou uma lacuna no regulamento do TCC. A 105 

última versão aprovada era mais objetiva, mais clara, mas faltou um item relacionado a troca de 106 

orientador, pois os alunos trocam e não comunicam. A Profa. Ismara propôs que fosse feita uma carta 107 

com assinatura do antigo orientador e aceite do novo e leu o texto para apreciação a ser inserida no 108 

item 10 do regulamento. A Profa. Karen sugeriu que informassem à Profa. Cristina sobre a troca. A 109 

Profa. Cristina informou que o procedimento de troca já é liberado por e-mail e orienta que continue 110 

dessa maneira, pois entre TCC1 e TCC2 muitos perdem o contato com a orientação, muita dispersão 111 

por parte dos alunos e docentes. Sempre orientou aos envolvidos fazerem um e-mail com intuito de 112 

facilitar e desburocratizar e sugeriu que continue dessa forma, citando alguns problemas relacionados 113 

a troca de orientador. Após as explicações da Profa. Cristina, a Profa. Ismara informou que irá refazer 114 

a parte do regulamento solicitando e-mail de todas as partes envolvidas, sendo uma forma de formalizar 115 

sem burocratizar. Vai encaminhar um documento reformulando na próxima semana e pediu a todos 116 

que aprovem por e-mail. Aprovado por todos. Com a palavra, o Prof. Osmany informou que o convênio 117 

com o Cebrap está quase pronto. Depois da congregação de dezembro receberam parecer da 118 

Procuradoria com ajustes mínimos, de mudança de nome, prazo de dois anos, porém, estão aguardando 119 

a ata da Congregração de dezembro para finalizarem o processo. A Profa. Ismara informou que irá 120 

encaminhar o documento do NAI com relação as três alunas ingressantes. Sobre atividade extensionista 121 
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ou UC optativa solicitou o envio até a próxima sexta-feira dos projetos de extensão que estão 122 

acontecendo, de forma sucinta, para serem encaminhados à Prograd.  123 

  Osasco, 09 de abril de 2020. 124 

___________________________________ 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Jr. 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Cristina Soreanu Pecequilo 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Fabiola Fanti 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti 

 

___________________________________ 

Gabriela Yin 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. João Alberto A. Amorim 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. José Alexandre A. Hage 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Juliana de P. Bigatão Puig 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Karen Fernandez Costa   

 

___________________________________ 

Luísa Bastos Longo 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Marina Gusmão de Mendonça 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Marina Vitelli     
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___________________________________ 

Prof. Dr. Nilo Américo R.L. de Almeida  

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira   

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Regiane N. Bressan 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni  
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