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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Reunião Extraordinária do Departamento de Relações Internacionais

 

Aos dez dias do mês de junho de 2021 ocorreu a reunião extraordinária do Departamento de Relações Internacionais. A reunião se deu
remotamente, via aplica�vo Meet. Foi presidida pela Chefe do Departamento, Profa. Dra. Fabiana Rita Desso�, e es�veram presentes os
professores: Juliana Bigatão Puig, Ismara Izepe de Souza, Acácio Augusto Sebas�ão, Esther Solano Gallego, João Alberto Amorim, Karen
Fernandez Costa, Marcos Maurer de Salles, Marina Gusmão de Mendonça, Nilo Américo Rodrigues Lima de Almeida, Regiane Nitsch Bressan,
Fabíola Fan�, Marina Gisela vitelli e a discente Gabriela Yin Chen. Jus�ficaram a ausência os professores Osmany Porto de Oliveira e Cris�na
Soreanu Pecequilo. A reunião teve início às 10h04m. A professora Fabiana cumprimentou a todos e passou a palavra à professora Juliana Puig
que agradeceu à professora Ismara pela condução da coordenação do curso até a data de hoje. A professora Ismara retribuiu ao
agradecimento e ao apoio da professora Juliana como vice-coordenadora. Em nome do Departamento, a professora Fabiana agradeceu à
professora Ismara pela condução da coordenação do curso e à professora Juliana como vice-coordenadora. Não havendo informes, lembrou
que encaminhou, junto à convocação para esta reunião, as documentações do estágio probatório da professora Carolina Silva Pedroso e os
relatórios finais das professoras visitantes Fabíola Fan� e Juliana Jerônimo Costa para avaliação prévia deste conselho e prosseguiu com a pauta:
a- Avaliação do relatório final da professora visitante Fabíola Fan�: Com a palavra, a professora Fabíola Fan�  informou que em seu
relatório estão detalhadas suas a�vidades referentes aos dois anos que compôs o quadro da Unifesp como professora visitante. Informou que
desenvolveu a�vidades rela�vas ao ensino, pesquisa e extensão e que sua experiência na clínica de direitos humanos foi bastante significa�va e
de sucesso. Compar�lhou alguns detalhes das disciplinas que ministrou. Ressaltou que hoje são mais de 20 alunos que par�cipam das reuniões
da clínica e que conseguiram montar um banco de casos de Direitos Humanos com informações variadas, que pode ser ú�l na pesquisa e
extensão universitária. Também houve a construção de um banco de no�cias/informações sobre casos e questões iden�ficadas como sensíveis
para os grupos da sociedade civil de Osasco como a repressão policial à bailes funks, imigrantes e refugiados, ocupações e direito à moradia e
violência contra a mulher. Salientou que há uma parceria muito grande com professores do curso de direito para desenvolver alguns trabalhos.
Foram elaboradas algumas car�lhas de direitos direcionadas, em princípio, à população local: uma relacionada ao atendimento e direitos de
imigrantes e refugiados e outra relacionada ao atendimento e direitos de mulheres ví�mas de violência. Quanto ao Lasintec, expôs sua
sa�sfação na desenvoltura dos trabalhos como vice-coordenadora. Comentou que desenvolveu alguns trabalhos com histórico feministas não
só na EPPEN, mas em toda a UNIFESP.  Antes de finalizar sua apresentação, informou que ainda possui mais um mês de trabalho como
professora visitante e agradeceu a todos.  A professora Fabiana agradeceu e parabenizou a professora Fabíola por toda a dedicação e
contribuição ao curso e a sociedade em geral. Lembrou que a professora Fabíola pode con�nuar com os trabalhos no Lasintec, porém não como
vice-coordenadora após a finalização do seu contrato como visitante. Aberto aos membros para comentários, o professor Acácio agradeceu à
professora Fabíola por toda contribuição ao Lasintec. Manifestou que seria bom con�nuar desenvolvendo os trabalhos da clínica e Lasintec
junto a ela. A aluna Gabriela se pronunciou expondo que o corpo discente aprecia o trabalho da clínica e agradeceu por todas as a�vidades
desenvolvidas junto aos discentes e à sociedade. Pessoalmente, informou ser muito bom ser sua orientanda. Antes de colocar em votação, a
professora Fabiana prosseguiu com as apresentações das outras professoras. b- Avaliação do relatório para o estágio probatório da professora
Carolina Silva Pedroso: A professora Carolina iniciou sua apresentação informando que está enviando o seu relatório antes do prazo para o
estágio probatório devido à situação do processo instaurado rela�vo ao seu concurso. Lembrou que sua posse ocorreu durante a pandemia. Se
dedicou à avaliação das a�vidades complementares e sua adaptação durante o período remoto, dentre outras a�vidades, antes de assumir ao
UC Teoria Polí�ca.  Discorreu sobre as experiências dos grupos de estudos e os planos para os próximos 12 meses. Informou ter par�cipado do
programa extensionista Realidade La�no-Americana e que foi uma experiência muito importante como pesquisadora. Demonstrou sua
sa�sfação ao compar�lhar que o trabalho de TCC de um de seus alunos se transformou em um ar�go. A professora Fabiana destacou, como
chefe do Departamento, que a professora Carolina é representante do Departamento na Comissão do Congresso Acadêmico, além de
representar a EPPEN no PDI e no Comitê de Combate à Desigualdade Social e ao Racismo,  além de ter se mostrado sempre disponível,
colaborando com o Departamento em todas as a�vidades que foram solicitadas. Como uma das coordenadoras do Programa de extensão
Realidade La�no Americana, ressaltou que a professora Carolina tem contribuido para o desenvolvimento dos trabalhos do projeto Realidade
La�no-Americana. Destacou o resultado posi�vo da avaliação discente e da coordenação de curso e passou a palavra para a Profa. Ismara.  A
professora Ismara concordou com a fala da professora Fabiana e parabenizou a professora Carolina pelo trabalho desenvolvido com as
a�vidades complementares. Informou que, com o apoio da professora Juliana, foi feita uma pesquisa e um relatório com os discentes que
apontaram a excelência da professora Carolina no desenvolvimento de suas a�vidades pedagógicas. O resultado dessa pesquisa foi
compar�lhado com os membros do Departamento de Relações Internacionais, caso alguém queira consultar. A discente Gabriela Yin Chen se
pronunciou em nome dos alunos informando que seus pares manifestam grande contentamento com o trabalho da professora Carolina. Tanto
em sala de aula como no grupo de estudos, vinculado como a�vidade extensionista nas disciplinas de Teoria Polí�ca. O professor
Acácio também se pronunciou favoravelmente ao trabalho da professora Carolina e ressaltou a posi�vidade de uma mulher estar à frente na
disciplina teoria polí�ca. c- Avaliação do relatório final da professora visitante Juliana Jerônimo Costa:  Devido ao fato de a professora Juliana
não comparecer à reunião e não ter jus�ficado sua ausência, a professora Fabiana passou algumas informações per�nentes ao seu
relatório. Informou que a nomeação da professora Juliana supriu a área de cooperação internacional - Relações Sul-Sul, conforme previsto no
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edital. Par�cipou do Laboppi e assumiu a disciplina obrigatória “Temas Sociais nas Relações Internacionais” que seria aproveitada para
implementação de um projeto de extensão sobre negociação internacional, proposto pelo departamento, como uma das contribuições da
professora ao Departamento. A professora Juliana também tentou a curricularização da disciplina e propôs mais dois projetos de extensão com
a temá�ca de cooperação internacional.  Em seu relatório a professora indica que teve dificuldade na implementação do projeto de negociação
internacional, na curricularização da disciplina de Temas Sociais e no desenvolvimento dos outros projetos em função da pandemia. A Profa.
Fabiana esclareceu que solicitou para a Profa. Juliana Costa um maior detalhamento das dificuldades encontradas na implementação de seus
projetos de extensão e que esperava que esses esclarecimentos fossem apresentados na reunião. Lembrou que o contrato da professora se
encerra em 1º de julho. Ressaltou que o relatório também foi disponibilizado previamente a todos os membros deste departamento.
Apresentados os relatórios, a professora Fabiana solicitou que as professoras Fabíola e Carolina deixassem a sala de reunião para que os
membros do Departamento pudessem avaliar e deliberar sobre o assunto. Após a saída das professoras, prosseguiu a reunião informando sobre
a tramitação das documentações. Projetou o formulário de avaliação da Chefia de Departamento para avaliação do Estágio Probatório da Profa.
Carolina Pedroso. O relatório foi sendo preenchido pela professora Fabiana de acordo ao posicionamento dos membros do conselho do
Departamento de Relações Internacionais. A professora Fabiana se manifestou favorável à avaliação do estágio probatório da professora
Carolina e colocou o ponto em votação. Os membros aprovaram por unanimidade. O relatório da professora Fabíola Fan� foi colocado em
votação e, os membros do Departamento, devidamente esclarecidos, aprovaram unanimemente. Quanto ao relatório da professora Juliana, a
Fabiana solicitou a manifestação dos membros do conselho sobre a avaliação do relatório final e o colocou em votação. Após discussões sobre o
fato de a professora não estar presente para apresentar seu relatório e sobre o prazo para encaminhamento da documentação para a Câmara
de Pós-Graduação, a Profa. Fabiana encaminhou para votação as seguintes propostas: i) avaliar o relatório na reunião de hoje; ii) convocar nova
reunião extraordinária para que a professora apresentasse seu relatório. Os membros do departamento aprovaram, com sete votos favoráveis e
quatro contrários, a manutenção da avaliação do relatório na reunião de hoje.  A Profa. Fabiana encaminhou para votação a avaliação do
relatório final da Profa. Juliana Costa e, após processo de votação com dois votos favoráveis e nove abstenções, o relatório foi aprovado. Após
as deliberações, a professora Fabiana solicitou que as professoras Fabiola e Carolina retornassem à reunião e as informou sobre a aprovação de
seus relatórios e esclareceu que será dado andamento à tramitação dos processos. Agradeceu as duas professoras pela apresentação de seus
trabalhos e as parabenizou. A professora Fabíola retribuiu ao agradecimento e manifestou a sua intenção de permanecer desenvolvendo as suas
a�vidades junto à EPPEN. A professora Carolina também agradeceu a todos. Antes de finalizar a reunião, a professora Fabiana lembrou sobre a
possibilidade de haver uma outra reunião extraordinária para aprovação do relatório do professor Marcus Maurer que ocorrerá em breve. Nada
mais havendo a ser tratado, a professora Fabiana agradeceu a presença de todos e eu, Ana Paula Silveira, lavrei essa ata.

 

_______________________________________

Profa. Dra. Fabiana Rita Desso�

Chefe do Departamento de Relações Internacionais

 

_______________________________________

Prof. Dr Acácio Augusto Sebas�ão   

 

_______________________________________        

Profa. Dra. Carolina Silva Pedroso

              

_______________________________________

Profa. Dra. Esther Solano Gallego

 

_______________________________________

Profa. Dra. Fabíola Fan� 

                           

_______________________________________

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza    

    

_______________________________________      

Profa. Dra. Juliana Bigatão Puig 

 

        _______________________________________       

Profa. Dra. Karen Fernandez Costa

 

       _______________________________________      
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Prof. Dr. João Alberto Amorim

                  

_______________________________________

Prof. Dr. Marcus Maurer de Salles

 

      _______________________________________     

Profa. Dra. Marina Gusmão de Mendonça 

 

_______________________________________

Profa. Dra. Marina Vitelli 

                         

_______________________________________

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

    

_______________________________________

Profa. Dra. Regiane Nitsch Bressan

           

_______________________________________

Sra. Gabriela Yin Chen
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0728971 e o código CRC 49B09FAB.

Referência: Processo nº 23089.012534/2021-94 SEI nº 0728971

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

