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Reunião Ordinária da Comissão do Curso de Relações Internacionais 1 

Aos seis dias do mês de outubro 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 Anselmo Otávio, Cristina Soreanu Pecequilo, 5 

Fabiana Rita Dessotti, Guilherme Augusto Guimarães Ferreira, Ismara Izepe de Souza, 6 

José Alexandre Altahyde Haje, Juliana de Paula Bigatao Puig, Karen Fernandez Costa, 7 

Marina Gusmão de Mendonça, Osmany Porto de Oliveira, Regiane Nitsch Bressan, 8 

Rodrigo Medina Zagni e a discente Marcela Furlan de Cena. Justificou a ausência o 9 

professor João Alberto Alves Amorim. A reunião teve início às 09h08min. O 10 

presidente inaugurou os trabalhos cumprimentando os presentes e prosseguiu com os 11 

INFORMES: 1. Pesquisa sobre Deficientes Auditivos - Prof. Luiz Renato Martins da 12 

Rocha - UFABC: O referido professor está fazendo uma pesquisa direcionada aos 13 

graduandos deficientes auditivos e solicitou que fosse encaminhado um questionário 14 

aos estudantes nestas condições. O NAE informou que, no Campus Osasco, não há 15 

alunos nessas condições. O presidente solicitou aos presentes que, caso identifiquem 16 

algum caso de aluno nessas condições, que, por favor, ofereça o questionário. 2. 17 

Curricularização da Extensão:  o professor esclareceu que houve, novamente, alguns 18 

obstáculos nas preparações com a secretaria acadêmica e pasta verde, porém já está 19 

devidamente ajustado para o semestre.  Havendo algum problema, solicitou que seja 20 

repassado à coordenação. 3 Nota sobre o uso de máscaras: Transmitiu o informe sobre 21 

a não obrigatoriedade do uso de máscaras na universidade, encaminhado pela reitoria. 22 

4. ENADE:  O curso está na etapa de preenchimento dos requisitos no programa do 23 

MEC. O prazo é até novembro, mês que ocorrerá o exame. 5. Comissão Eleitoral para 24 
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a Direção Acadêmica do Campus Osasco: O CONSU estabeleceu a comissão eleitoral 25 

para o processo eleitoral para direção acadêmica do campus Osasco. Esclareceu que 26 

mais à frente, após as inscrições da chapa, o curso e o departamento se reunirão para 27 

definir um posicionamento. 6. Aprovação do estágio probatório Carolina Pedroso: O 28 

presidente lembrou que a professora Carolina já se encontra em licença maternidade e 29 

seu estágio probatório foi aprovado em 15 de setembro. Ressaltou que todos que 30 

avaliaram foram muito positivos em seus comentários, inclusive sobre a decisão 31 

judicial de seu concurso. 7. Rematrículas: Informou que houve algumas 32 

inconsistências no sistema acadêmico, atualmente corrigidas, porém geraram 33 

vários impasses com os alunos. Pediu desculpas e agradeceu a compreensão dos 34 

colegas que ficaram com as salas um pouco mais cheias que o habitual.  8- Do CG: 35 

Todos os informes pertinentes ao conselho de graduação já foram repassados acima. O 36 

professor Acácio informou que ontem, dia 5 de outubro, deveríamos ter recebido a 37 

visita de uma escola estadual que, por algum motivo de força maior, foi suspensa. 38 

Ressaltou a importância da aproximação da universidade e dos estudantes, 39 

principalmente do ensino público. 9. Da Câmara de Graduação: não houve informes. 40 

10. Do Departamento: Com a palavra, o professor Rodrigo, Chefe do 41 

Departamento, expôs a importância do posicionamento quanto aos cortes dos recursos 42 

federais que atingiram novamente a universidade pública. Há um indicativo de reunião 43 

para próxima semana com essa pauta na ANDES. 11. Justificativas de faltas: 44 

23089.029287/2022-46 - 23089.027747/2022-00 - 23089.026373/2022-05 - 45 

23089.029783/2022-08 O professor esclareceu que a solicitações de justificativa de 46 

falta, por orientação da secretaria acadêmica, são apresentadas à comissão de curso e 47 

são, também, encaminhadas diretamente aos professores ligados aos alunos 48 
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solicitantes. Esgotados os informes prosseguiu se com a ORDEM DO DIA: 01- 49 

Homologação do oferecimento de uma vaga para o 1° semestre de 2023 para 50 

mobilidade acadêmica ANDIFES - SEI 23089.028809/2022-92: O curso de Relações 51 

Internacionais recebeu a proposta de para oferecimento de uma vaga para mobilidade 52 

Andifes, para o próximo semestre. A decisão do oferecimento foi feita Ad 53 

Referendum. O conselho  homologou  a decisão unanimemente. 02- Homologação do 54 

oferecimento de uma vaga por turno para Pessoas Refugiadas, Apátridas e Portadoras 55 

de Visto Humanitário na UNIFESP. SEI 23089.028728/2022-92: Aprovada Ad 56 

Referendum, o professor Acácio apresentou, esclareceu que se trata de uma vaga para 57 

o período integral e uma vaga para o período noturno. O colegiado homologou a 58 

decisão por unanimidade. 3- Realização da Semana de RI - Proposta do CARI para 59 

12/22:  o professor Acácio informou que se trata de uma iniciativa do Centro 60 

Acadêmico de Relações Internacionais, que já traz experiência de alguns anos. Passou 61 

a palavra à professora Karen que esclareceu que o Centro Acadêmico sugeriu realizar 62 

a semana de Relações Internacionais junto com a apresentação do projeto Realidade 63 

Latino-Americana. Em resposta ao Centro Acadêmico, a professora Karen informou 64 

ser importante conversar com o conselho de curso antes de qualquer iniciativa. 65 

Repassou a informação de que a proposta é que a semana ocorra na primeira semana 66 

de dezembro. O professor Acácio sugeriu conversar com a professora Fabiana e o 67 

professor Fábio para verificar a possibilidade de juntar as atividades da Semana de 68 

Relações Internacionais as de apresentação do Projeto Realidade Latino-Americana. A 69 

professora Regiane se posicionou favoravelmente a junção das duas atividades na 70 

mesma semana e lembrou que o semestre está com as atividades um tanto apertadas e 71 

tumultuadas devido à Copa, recesso e eleições. Acredita que a preparação do evento 72 
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em dois meses é bastante desafiadora.  O professor Rodrigo também se 73 

posicionou favoravelmente a realização do evento e ressaltou as possíveis dificuldades 74 

na preparação do mesmo. Sugeriu reservar uma semana exclusiva para a realização do 75 

evento. O professor Acácio sugeriu, junto à professora Karen, conversar com o Centro 76 

Acadêmico para iniciar os trabalhos da semana de Relações Internacionais. A Marcela, 77 

representante discente, solicitou a palavra e repassou a solicitação de sua categoria que 78 

pleiteia a visita ao Campus Quintana para se certificar do andamento das obras e suas 79 

previsões. Foi orientada a encaminhar, por e-mail, à chefia de departamento para que o 80 

mesmo possa encaminhar à Congregação. O professor Acácio colocou em votação a 81 

realização exclusiva das atividades da semana de Relações Internacionais e do Projeto 82 

Realidade Latino Americana entre os dias 05 e 09 de dezembro. O conselho aprovou 83 

por unanimidade. Os professores Rodrigo e Juliana se propuseram a compor a 84 

comissão para a realização da semana de Relações Internacionais junto a professora 85 

Karen Acácio e o Centro Acadêmico. 4- TCC: a) Prazo para entrega: O presidente 86 

esclareceu que adequou a lista de professores e orientandos de TCCII e encaminhou à 87 

secretaria acadêmica para inclusão na pasta Verde. Após esclarecimentos e discussões 88 

o conselho decidiu, unanimemente, instituir o dia 10 de janeiro para entrega do TCC e 89 

o dia 24 de janeiro para entrega dos pareceres. O lançamento na pasta Verde deverá 90 

ser feito até o dia 27 de janeiro. b) Oficina ABNT oferecida pela Biblioteca: O 91 

presidente repassou o informe da biblioteca sobre a realização da Oficina da ABNT 92 

oferecida pela própria biblioteca. São enfatizadas todas as regras, via tutorial, num 93 

minicurso. Solicitou que fosse estabelecida uma data para os estudantes de RI. O 94 

professor Acácio sugeriu às 17 horas de  27 de outubro. Solicitou à representante 95 

discente repassar a informação aos seus pares. A professora Juliana informou que 96 
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divulgará a informação à turma de TCC 1. 5- Bolsa de estudo Carrefour: o professor 97 

Acácio ratificou que o edital da bolsa foi encaminhado previamente ao conselho.  Em 98 

2021, o Carrefour recebeu um termo de ajustamento de Conduta, por conta da 99 

execução de um segurança terceirizado. Uma das ações foi a criação de iniciativas 100 

contra o racismo. O Carrefour solicitou oferecimento de vagas com bolsas para 101 

cumprir com a determinação do termo de ajustamento de Conduta. A decisão pela 102 

adesão foi tomada Ad referendum para cumprir o prazo de resposta. O conselho 103 

homologou a decisão de oferecer duas vagas do curso de Relações Internacionais para 104 

atender a possibilidade de concorrer a essa bolsa vinda do termo de ajustamento de 105 

conduta da empresa Carrefour. Esgotados os pontos de pauta e nada mais havendo a 106 

ser tratado, o professor Acácio agradeceu a presença de todos, finalizou a reunião e eu 107 

Ana Paula Silveira, lavrei essa ata. 108 
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