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Reunião Ordinária da Comissão do Curso de Relações Internacionais 

 

Aos cinco dias do mês de maio de 2022 ocorreu a reunião ordinária do curso de 

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

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

estiveram presentes os professores Carolina Silva Pedroso, Cristina Soreanu Pecequilo, 

Esther Solano Gallego, Fabiana Rita Dessotti, Fábio Luis Barbosa dos Santos, Ismara 

Izepe de Souza, José Alexandre Althayde Hage, Juliana de Paula Bigatão Puig, Karen 

Fernandez Costa, Marcus Maurer de Salles, Marina Gusmão de Mendonça e Regiane 

Nitsch Bressan. Justificaram a ausência os professores Osmany Porto e João Alberto 

Amorim. A reunião teve início às 9h13min. O professor Acácio cumprimentou os 

presentes e seguiu com o EXPEDIENTE: Homologação da ata da reunião de 07-04-22: 

submetida ao conselho, a ata foi aprovada por unanimidade. Deu andamento aos 

INFORMES: 1: Chamada Pública de Seleção de Docentes da Educação Superior Para 

Ingresso No Banco de Avaliadores do Sinaes (BASis): 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-18-de-4-de-abril-de-2022-390842691 

O professor Acácio esclareceu que a seleção não é específica para o curso de Relações 

Internacionais, porém, havendo interessados, não há objeções. 2: Diálogos com a 

Extensão/Aula Magna/Recepção de Calouros: A professora Karen informou que o 

último encontro será na próxima sexta-feira. Esclareceu que as visualizações 

posteriores são maiores que o público no momento da aula. Agradeceu à professora 

Juliana por ter feito a mediação. Comentou que a participação dos estudantes foi 

muito positiva e as turmas comentaram que ficaram impressionadas com a qualidade 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-18-de-4-de-abril-de-2022-390842691
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da aula magna. O professor Acácio e a professora Fabiana parabenizaram as 

professoras Karen e Carolina por todo o trabalho e sucesso na realização deste evento. 

3- Comissão de Retorno: A professora Ester informou que as reuniões da comissão de 

retorno estão coincidindo com a sua aula às quintas-feiras.  Desta forma, lançou um 

convite para que mais um docente participe desta comissão. O professor Acácio 

ressaltou que o professor Júlio, que também é membro desta comissão, transmitiu a 

informação sobre as atuais contaminações com COVID e esclareceu que quando o 

aluno for diagnosticado deverá ficar afastado do Campus por uma semana. De forma 

geral, informou que o retorno presencial tem ocorrido de forma bem tranquila e sem 

maiores problemas. Lembrou que estão ocorrendo discussões sobre a queda da 

utilização das máscaras. A professora Juliana, representante do núcleo de 

acessibilidade, trouxe a informação de uma estudante que precisa de intérprete de 

libras constantemente, porém o campus possui apenas uma intérprete. Há casos de 

discentes que conseguem fazer leitura labial, mas o uso de máscara impossibilita essa 

alternativa. Explicou que há alguns casos onde os alunos não querem se identificar 

como deficiente auditivo, o que tem causado algumas dificuldades tanto para os 

professores, quanto para os próprios alunos. O professor Acácio recomendou que, 

identificados esses casos, os professores orientem esses alunos a procurarem o NAE. 

4- Matrículas de ingressantes: A oitava, nona e décima chamada para matrícula 

ocorrerá até o dia 16 de maio. Existe a possibilidade de haver encaminhamentos diante 

dessa situação. Solicitou que haja compreensão em relação a chegada desses 

ingressantes. Há apenas três vagas abertas no integral e quatro vagas no noturno. 5- 

Congresso Acadêmico:  O congresso ocorrerá de 27 de junho a 1 de julho e as demais 
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informações foram passadas nos itens anteriores. 6- da Câmara de Graduação: 

Conselho de Graduação: a partir das experiências das ADEs e das legislações 

federais, estão desenvolvendo um estudo para implantar cursos à distância na 

UNIFESP.  As discussões estão acirradas, com posicionamentos tanto a favor quanto 

contra.  O professor Acácio demonstrou sua preocupação em relação a essa proposta, 

com a possível queda na qualidade do ensino e do real papel da universidade pública 

que pode se perder. O professor Fábio se pronunciou dizendo que a universidade 

pública morrerá caso isso ocorra. O professor Acácio afirmou que, mesmo ainda não 

tendo sido demandado para os cursos, se antecipa em dizer que tal situação não cabe 

ao curso de relações internacionais. 7- Departamento de RI: A professora Fabiana 

reforçou que as inscrições do Congresso Acadêmico estarão abertas até 20 de Maio e 

solicitou empenho na participação das atividades. Informou que houve um novo edital 

para os programas e projetos de extensão que possuem disciplinas 

curricularizadas. Informou ser importante buscar recursos para desenvolver essas 

atividades. A banca de negociações internacionais foi encaminhada a tempo de ser 

pautada na próxima reunião da Congregação, sendo assim, provavelmente, a 

homologação e nomeação ocorrerão fora do período da restrição eleitoral. ORDEM 

DO DIA: 1- Homologação da adesão ao Programa de Travessia e seleção de 

representantes do curso. SEI 23089.007386/2022-77: O presidente explicou que é um 

programa especial de acompanhamento na transição dos estudantes do ensino médio 

para o ensino universitário. O senhor Carlos Burgos, pedagogo do NAE, está muito 

empenhado na realização desse trabalho. O curso de Relações Internacionais precisa 

indicar uma pessoa que intermediará as demandas do programa com o curso e vice-
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versa.  A professora Karen e o professor Fábio Luis se prontificaram a serem 

representantes. O conselho aprovou, por unanimidade, a participação do curso no 

projeto, bem como os nomes da professora Karen e professor Fábio como 

representantes do curso no programa. 2- TCC II - Pasta Verde e Datas de Entrega: O 

professor explicou que foi encaminhado à secretaria acadêmica os nomes dos 

orientandos e seus respectivos orientadores para inclusão na pasta Verde. A partir de 

agora se faz necessária a definição da data para entrega do trabalho e do parecer. Após 

propostas e discussões, o conselho aprovou unanimemente a data de entrega do 

trabalho dia 25/07 e para recebimento dos pareceres pelos orientadores, dia 10/08. 3- 

Enade: O professor Acácio solicitou atenção sobre esse ponto e pediu que a 

comissão considerasse os dois anos em ADEs, e opinasse sobre a avaliação. Requereu 

a sensibilização em relação aos concluintes que farão a prova. O professor Acácio 

informou que, assim que houver a disponibilização da lista com os nomes dos alunos 

que farão a prova, encaminhará a este colegiado. A professora Ismara lembrou que 

apenas o coordenador do curso possui acesso às senhas e à plataforma do Enade. 

Ressaltou a importância de divulgar o quanto esse exame e suas particularidades é 

importante para o curso e para o próprio aluno. Se colocou à disposição para colaborar 

no que for necessário. Houve várias colocações e sugestões por conta do período de 

aulas remotas. 4- ENADE para Relações Internacionais - posição da Comissão de Curso 

para o CG e o CS: O item foi suprimido pois as discussões ocorreram nos itens 

anteriores. Havendo repasse de novas informações o professor trará ao curso. 5- Vagas 

PEC-G (Anexos 2 e 3). O curso de relações internacionais decidiu, por unanimidade, 

manter o oferecimento de duas vagas, como ocorreu nos anos anteriores. 6- 
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Estudantes que testam positivo - orientações da Comissão de Curso: A comissão 

discutiu e propôs que, caso o aluno seja diagnosticado com COVID, o fluxo seja 

formalizado via secretaria acadêmica ou sei, com auto declaração formal, para 

resguardar e garantir a verdade, bem como o bom andamento das atividades 

acadêmicas.  7- Homologação de Concessão extemporânea de inscrição na UC 

Trabalho de Conclusão de Curso II da estudante Gabriela Colonhese (R.A. 119109) 

Processo SEI 23089.009628/2022-67. O professor Acácio informou que a aluna não fez 

a matrícula no semestre anterior e não conseguiu se matricular neste semestre. Entrou 

em júbilo. A comissão de curso deliberou por aprovar a matrícula extemporânea da 

aluna por unanimidade. Esgotados os pontos e não havendo mais o que se tratar, o 

professor Acácio agradeceu a presença de todos, finalizou a reunião e eu Ana Paula 

Silveira lavrei a ata.   

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Júnior 

Coordenador do Curso de Relações Internacionais 

 

_________________________________ 

Ana Paula Silveira 

Secretária do Curso de Relações Internacionais 


