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Reunião Ordinária da Comissão do Curso de Relações Internacionais 1 

Aos sete dias do mês de abril de 2022 ocorreu a reunião ordinária do curso de 2 

Relações Internacionais. A reunião se deu remotamente, via aplicativo Meet. Foi 3 

presidida pelo coordenador do curso, Prof. Acácio Augusto Sebastião Junior e 4 

estiveram presentes os professores Joao Alberto Alves Amorim, Carolina Silva 5 

Pedroso, Cristina Soreanu Pecequilo, Esther Solano Gallego, Fabiana Rita Dessotti, 6 

Fabio Luis Barbosa dos Santos, Ismara Izepe de Souza, Juliana de Paula Bigatao Puig 7 

Karen Fernandez Costa, Marcus Maurer de Salles, Marina Gisela Vitelli, Marina 8 

Gusmao de Mendonça, Osmany Porto de Oliveira, Regiane Nitsch Bressan, Rodrigo 9 

Medina Zagni. Justificou a ausência o professor José Alexandre Altahyde Haje. A 10 

reunião teve início às 09h03min. O presidente inaugurou os trabalhos externando seu 11 

contentamento com o retorno das atividades. Passou a palavra à professora Esther, 12 

representante da comissão local de retorno que repassou algumas instruções, 13 

procedimentos e normas para o retorno presencial. As atividades desta comissão 14 

permanecerão ativas. O professor Acácio ressaltou que a normativa 3768/2021 da Pró-15 

Reitoria de Gestão com Pessoas rege as questões do retorno presencial. 16 

EXPEDIENTE: 1- Aprovação da ata de 03-03-22: em votação a ata foi aprovada 17 

com três abstenções. O coordenador do curso e a chefe de departamento solicitaram à 18 

secretária para verificar com a equipe de Tecnologia da Informação a possibilidade 19 

do gescon identificar os professores que estão de férias para que não haja necessidade 20 

de justificativas. INFORMES: 1- Informes do Departamento:  a professora Fabiana 21 

repassou os informes da congregação ocorrida no dia primeiro de abril: a) os resumos 22 

para o congresso acadêmico deverão ser encaminhados até o dia 20 de abril. Lembrou 23 

que a professora Ismara é a representante do curso de Relações Internacionais no 24 

Congresso Acadêmico. b) o plano de trabalho para retorno presencial foi aprovado. 25 
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c) Haverá três categorias de UC’s: presenciais, ADE’s e híbridas. Os calouros 26 

iniciarão no dia 11 de abril e a semana de recepção contará com a presença dos 27 

calouros que ingressaram durante o período da pandemia. d) O edital PIBEX para 28 

bolsas estará aberto até o dia 20 de abril. e) O professor Álvaro informou,  na 29 

Congregação, que virá um recurso da FAP para a extensão. Com essa informação, 30 

ressaltou a importância de se começar a planejar um projeto. f) A nova presidência da 31 

Câmara de Pós-Graduação informou que os horários de suas Reuniões serão diferentes 32 

dos demais períodos,  possibilitando a participação do professor Rodrigo e da 33 

professora Juliana. Lembrou, ainda, que existe uma grande possibilidade das vagas 34 

para os professores visitantes serem autorizadas. A professora Fabiana sugeriu que na 35 

próxima reunião do Departamento seja discutido o perfil e a área para professor 36 

visitante. Solicitou ao professor Rodrigo que converse com a professora Marina para 37 

esclarecer as dúvidas sobre as possibilidades das vagas para professor visitante. O 38 

professor João Arantes foi permutado com o professor Marcelo, da Reitoria. O 39 

processo está em tramitação e o professor Marcelo assumirá a disciplina oferecida 40 

anteriormente pelo professor João Arantes. Sobre a Internacionalização e Convênios 41 

explicou que a professora Juliana apresentou a indicação de convênios. Na 42 

Congregação foi sugerida a criação de uma comissão local  de internacionalização que 43 

administre essas questões. Foi aprovada a carta aberta em defesa da ciência, do 44 

pensamento crítico, da democracia e liberdade de pensamento. Sobre o concurso de 45 

África e oriente médio, informou que o resultado foi homologado e assim que houver  46 

novidade será repassada ao conselho. A banca de negociações internacionais está sob a 47 

coordenação do professor Acácio e lembrou que hoje foi a data limite para o envio de 48 

sugestões de nomes sem conflitos de interesses para compor a banca. A intenção é 49 

encaminhar até o final do mês, evitando o período da restrição eleitoral. Lembrou que 50 
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na reunião do departamento de abril será necessário planejar o período eleitoral para 51 

nova gestão do Departamento de Relações Internacionais. 2- Informe da comissão 52 

local de retorno: A professora Ester informou que será necessária muita 53 

flexibilidade  e citou  alguns pontos importantes relacionados ao restaurante 54 

universitário,  ventilação, distanciamento,  biblioteca,  NAE e o tratamento que será 55 

adotado quando identificado algum caso positivo de COVID. Esclareceu que foram 56 

publicadas as disciplinas que permanecerão remotamente e as que serão oferecidas 57 

presencialmente. Solicitou que, havendo qualquer dúvida pertinente ao retorno, que 58 

seja encaminhada a ela ou o professor João Amorim, que também é componente da 59 

comissão local de retorno. O professor João Amorim ratificou as condições adaptadas 60 

para o restaurante universitário, principalmente no período noturno e esclareceu que o 61 

horário das refeições foi estendido. 3- Informes da coordenação: O professor Acácio 62 

Informou que as UC’s que permanecerão em ADEs foram corrigidas e terão controle 63 

de presença e atribuição de nota. Devido à alteração do planejamento de retorno 64 

quanto  ao distanciamento na sala de aula,  informou que quem planejou sua aula 65 

contando com 50% poderá manter e caso contrário deverá refazer o seu plano.  o 66 

professor Osmany solicitou esclarecimento quanto as atividades não presenciais. O 67 

professor Acácio esclareceu que o próprio professor deverá gerir essa questão. 68 

Salientou que na semana do congresso acadêmico não deverá existir outro tipo de 69 

atividade acadêmica que não seja as do próprio congresso. A professora Ismara 70 

solicitou a palavra e repassou algumas informações pertinentes ao congresso: Solicitou 71 

que o curso fosse contemplado com alguns temas. Quando os temas forem delimitados 72 

pela organização Central, será repassado à comissão para sugestões e indicações de 73 

nomes para as mesas. 4- Informes sobre a recepção de calouros: o professor Acácio 74 

informou que no dia 11 de abril será a recepção de calouros em evento online. No dia 75 
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12 haverá uma atividade da  atlética. No dia 13 ocorrerá atividades da Atlética e 76 

EPPEN Júnior. No dia 14, os Centros Acadêmicos realizarão atividades de recepção. 77 

Solicitou especial atenção nos dias de divulgação dos programas de extensão do curso 78 

de relações internacionais. A professora Fabiana sugeriu que os ingressantes 79 

2020/2021 também participem da apresentação dos planos de ensino e  que os 80 

professores que estarão em aula liberem esses alunos para que participem das demais 81 

atividades,  visto que não houve essas atividades durante o período de seus ingressos. 82 

ORDEM DO DIA: 1- Retorno presencial: Esse ponto de pauta reproduz as 83 

orientações e solicitações quanto ao retorno presencial repassadas pela professora 84 

Esther e professor João nos informes. 2- Datas de entrega dos projetos e termos de 85 

orientação de TCC I: A professora Juliana informou que o regulamento prevê duas 86 

datas para entregas. Propôs que 23 de Maio seja a data para entrega dos termos de 87 

orientação e dia 18 de julho para as entregas do projeto de TCC com assinatura do 88 

orientador. Compartilhou sua percepção no primeiro dia de aula de retorno 89 

presencial. O professor João Amorim solicitou esclarecimentos quanto aos TCC’s, 90 

seus formatos e a forma que será informada aos alunos. A professora Juliana informou 91 

que os formatos e orientadores serão divulgados de acordo às respostas de cada 92 

orientador. A professora Fabiana sugeriu que os coordenadores de programas e 93 

projetos de extensão considerem a possibilidade de desenvolver os trabalhos 94 

integrados dentro de seus projetos. A professora Cristina solicitou a palavra e  sugeriu 95 

que fosse criada uma planilha com o nome do professor, modalidade e área de 96 

pesquisa. O professor Acácio se pronunciou informando que o que a professora 97 

Juliana como coordenadora da disciplina TCC1 decidir, está disposição para 98 

contribuir. A professora Juliana informou que fará uma planilha via Google Docs para 99 

que seja preenchida com as linhas de pesquisas e formatos. O professor Acácio 100 
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esclareceu que, em TCC1, quem lança a nota é o professor, considerando todos os 101 

professores que colaboraram com a disciplina e a secretaria acadêmica está seguindo o 102 

mesmo modelo adotado pelo curso de Administração. Foram discutidos esclarecidos e 103 

sugeridos vários pontos sobre professores colaboradores e pasta Verde. As datas 104 

propostas pela professora Juliana foram aprovadas por unanimidade. O professor 105 

Acácio informou que o Lasintech e Clínica está à disposição da disciplina TCC1. 106 

Esgotados os pontos, o professor Acácio agradeceu a presença de todos, encerrou a 107 

reunião e eu, Ana Paula Silveira, lavrei esta ata. 108 

 109 

_____________________________________ 110 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior 111 

Coordenador do Curso de Relações Internacionais 112 
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___________________________________ 114 

Ana Paula Silveira 115 

Secretária do Curso de Relações Internacionais 116 
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