
                                                             

 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
Campus Osasco 

Departamento de Relações 
Internacionais 

 

            Osasco, 28 de outubro de 2021 

 

     _____________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Angélica, 100 - 06110-295 -  Osasco - SP  -  Tel.: (11) 2284-6900  
http://www.unifesp.br/campus/osa2/ 

Reunião Ordinária do Departamento de Relações Internacionais 1 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2021, ocorreu a reunião extraordinária do 2 

Departamento de Relações Internacionais. A reunião se deu remotamente, via 3 

aplicativo Meet. Foi presidida pela Chefe do Departamento, Profa. Dra. Fabiana Rita 4 

Dessotti, e estiveram presentes os professores: Acácio Augusto Sebastião Junior, 5 

Carolina Silva Pedroso, Cristina Soreanu Pecequilo, Esther Solano Gallego, Fábio 6 

Luis Barbosa dos Santos, Ismara Izepe de Souza, João Alberto Amorim, José 7 

Alexandre Altahyde Hage, Juliana Bigatão Puig, Karen Fernandez Costa, Marcus 8 

Maurer de Salles, Marina de Gusmão Mendonça, Osmany Porto de Oliveira, Rodrigo 9 

Medina Zagni e o representante discente Isaac Aron Costa Ferreira. Justificaram  10 

ausência as professoras Regiane Nitsch Bressan e Marina Gisela Vitelli. A reunião 11 

iniciou às 10h06min. A professora Fabiana cumprimentou os presentes e começou 12 

pelos INFORMES: A UNIFESP Resolveu prosseguir com os concursos após a 13 

liberação das bancas, tanto presenciais quanto híbridas. O Fórum dos 14 

internacionalistas, que se inicia no dia 8 de novembro, está sendo organizado no 15 

âmbito de projeto de extensão coordenado professora Karen. A professora Karen, com 16 

a palavra, informou que ela e a professora Carolina junto a alguns estudantes estão à 17 

frente deste evento de cinco dias. Os estudantes e egressos do curso de relações 18 

internacionais propuseram, como tema, pensar a profissão de Relações Internacionais. 19 

Houve a preocupação de mostrar as várias áreas da profissão, sendo acadêmicas ou 20 

mercado de trabalho. As inscrições estarão disponíveis a partir da semana que vem e 21 

os encontros serão transmitidos pelo canal do youtube. A professora Fabiana 22 

agradeceu às professoras Karen e Carolina e, também, a todos os estudantes 23 

envolvidos nesta atividade. Sobre o PPC, a professora Fabiana informou que foi 24 

aprovado na última reunião do Conselho de Graduação. O NDE está trabalhando na 25 
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reformulação do Regimento de TCC. A professora Fabiana informou que a partir do 26 

próximo semestre será feito o rodízio para atribuição da disciplina de TCC 1. Solicitou 27 

que a secretária Ana Paula passasse as informações recebidas pela secretaria 28 

acadêmica sobre a possibilidade da matrícula não presencial e por orientador pelo 29 

sistema de matrículas. A secretaria Ana Paula informou que a secretaria acadêmica 30 

esclareceu que as propostas de alterações de matrículas no curso podem ser feitas, e 31 

informou que isso já ocorre no curso de administração. A professora Fabiana 32 

compartilhou sua percepção, informando que, a seu ver, sendo dessa forma, não será 33 

necessário haver um coordenador de disciplina TCC1. Porém todas essas questões 34 

serão discutidas na reformulação do Regimento do TCC. O próximo informe tratou do 35 

concurso de livre docente, onde o edital foi renovado e a professora Cristina Soreanu 36 

Pecequilo se inscreveu. Lembrou que o prazo para elaboração do concurso está curto e 37 

o departamento precisa providencia-lo junto à Câmara de Pós-Graduação. A 38 

professora Cristina esclareceu que o concurso não ocorreu no ano anterior devido à 39 

pandemia. Foi solicitado um adiamento de 90 dias para que pudesse ser providenciada 40 

a composição da banca e para que a mesma ocorra de forma híbrida. A professora 41 

Fabiana solicitou a permissão dos presentes para incluir na pauta a formação de uma 42 

comissão para elaboração deste concurso. Professor Rodrigo solicitou a palavra e 43 

ratificou a importância desse concurso para o departamento e seu processo de 44 

consolidação. A professora Cristina esclareceu que, no ano passado, o concurso foi 45 

aberto e devido à pandemia, a própria Pró-Reitoria não deu andamento. A professora 46 

Fabiana solicitou que haja discussão se o edital 2019/2020 será mantido para 47 

2021/2022.  Ratificou que a comissão instituída deverá discutir tanto a prorrogação do 48 

prazo de 90 dias quanto a elaboração do edital. A professora Marina lembrou que no 49 

último concurso foi a direção acadêmica que autorizou e ressaltou que todos os 50 
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membros da banca precisavam ser livre docente. Além dessa questão é muito 51 

importante a avaliação de conflitos de interesses. A professora Fabiana agradeceu a 52 

professora Marina pelas lembranças e sugeriu que a mesma compusesse a 53 

comissão.  Convidado para compor junto à professora Marina, o professor Marcos 54 

aceitou. Dessa forma, os candidatos para a composição da comissão para o concurso 55 

de livre docente em Política Internacional são os professores Marcus Salles e Marina 56 

Gusmão. O conselho do Departamento, aprovou com uma abstenção a composição da 57 

comissão. ORDEM DO DIA: 1: Avaliação da banca concurso África e Oriente 58 

Médio: A professora Fabiana lembrou que esse concurso já havia sido realizado e 59 

apenas um candidato foi aprovado. Houve alguns problemas com a secretaria do 60 

concurso e a presidência. Então o departamento decidiu que esse concurso seria 61 

cancelado e, oportunamente, um novo concurso aberto. A professora Ismara informou 62 

que a professora Karen fez todos os contatos para descartar os conflitos de interesse e 63 

levantar todas as pessoas que poderiam participar da banca. Neste momento, após a 64 

aprovação do concurso híbrido, não foi necessário fazer alterações na banca, apenas 65 

alterar a titularidade e suplência de um deles. Apresentou a composição da banca 66 

nominalmente à comissão. A Professora Fabiana salientou que apenas os candidatos 67 

que participaram do concurso anterior participarão deste. A professora Cristina se 68 

posicionou informando que, a seu ver, professores que foram substitutos no curso e 69 

professores do departamento participarem da banca não são viáveis, considerando a 70 

sensibilidade da situação. Tanto a professora Ismara quanto a professora Fabiana 71 

informaram que consultaram a presidência da comissão de bancas e tiveram como 72 

resposta que isso não inviabiliza o concurso. O professor Rodrigo se pronunciou 73 

informando que, caso haja má fé do candidato, isso pode ser um ponto sensível. 74 

Relembraram o caso do concurso da professora Carolina e seus desdobramentos, os 75 
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pontos questionados pela justiça e alegados pela autora do processo. A professora 76 

Ismara, diante das observações, procederá com a substituição da presidência e tomará 77 

as devidas providências para cumprir os prazos que estão bem curtos. A Professora 78 

Isamara e a professora Karen, responsáveis pela organização da banca do atual 79 

concurso, informaram que, havendo a necessidade de alterações substanciais, as duas 80 

se retiram da organização e passam essa responsabilidade a quem se interessar. A 81 

professora Fabiana relembrou que esse trabalho teve início com os professores 82 

Rodrigo Medina e Fábio Luiz, em seguida, as professoras Ismara e Karen assumiram 83 

e, então, caminhou-se para a finalização. Esclareceu que nenhuma decisão ou atitude 84 

foi tomada no enforcadilho. Após devidas discussões, como encaminhamento, houve 85 

as seguintes propostas: 1. -Manter ou não a banca como foi proposta: A comissão 86 

decidiu, com sete votos, alterar a banca, e havendo, ainda, três votos a favor de manter 87 

a banca como está e duas abstenções. 2. -Alterar a composição da banca com mudança 88 

dos componentes do nosso departamento; 3. Rever a composição da banca, 89 

considerando os componentes do mesmo departamento e da UFABC. A comissão, 90 

com 16 votos, aprovou a alteração da composição da banca com a mudança apenas 91 

dos componentes do departamento de relações internacionais. Houve um voto a favor 92 

de rever a composição da banca considerando os componentes do mesmo 93 

departamento e os integrantes da UFABC e uma abstenção. 2- Avaliação do edital do 94 

concurso de Negociações Internacionais: A professora Juliana compartilhou e a 95 

professora Fabiana apresentou as características do edital. Trata-se da vaga do 96 

processo de redistribuição do professor Daniel Carvalho. A professora Fabiana 97 

esclareceu que, caso alguém não se sinta confortável para compartilhar desta 98 

avaliação, pode se retirar da reunião. Após devidas discussões, o edital foi 99 

encaminhado para aprovação. Com nove votos a favor e duas abstenções, o edital foi 100 
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aprovado. Esgotados os pontos, a professora Fabiana agradeceu a presença de todos, 101 

finalizou a reunião  e eu Ana Paula Silveira lavrei esta ata. 102 

 103 

___________________________________ 104 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti 105 

Chefe do Departamento de Relações Internacionais 106 

 107 


