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Ao vigésimo quinto dia do mês de Outubro de dois mil e dezesseis, às onze horas e trinta minutos, 1 

na sala 113 da UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim 2 

das Flores, Osasco, realizou-se a nona reunião ordinária da Comissão do Curso de Relações 3 

Internacionais do Campus Osasco da UNIFESP com a presença da coordenadora do curso, Profa. 4 

Karen Fernandez Costa e dos professores Marina Gusmão de Mendonça, vice-coordenadora, 5 

Antonio Roberto Espinosa, Daniel Campos de Carvalho, Fabiana Rita Dessotti, Fábio Luis Barbosa 6 

dos Santos, Ismara Izepe de Souza, João Alberto A. Amorim, Osmany Porto de Oliveira, Regiane 7 

Nitsch Bressan e Rodrigo Medina Zagni, e da representante discente, Maria Júlia Cruz da Fonseca. 8 

A coordenadora informou que 1. INFORMES: 1.1. Processo Seletivo Simplificado seis 9 

candidatos se inscreveram para a vaga de Regimes Econômicos Internacionais e que o Sr. Milton 10 

Santo, chefe da Divisão de RH, irá encaminhar os nomes dos inscritos para a comissão que está 11 

montando a banca; 1.2. Concurso de Segurança Internacional: as inscrições para este concurso 12 

estão encerradas e que 26 pessoas se inscreveram; 1.3. Alteração no Moodle: os docentes devem 13 

encaminhar suas solicitações até dezembro se desejarem utilizar essa plataforma no próximo ano; 14 

1.4. Disciplinas eletivas em língua estrangeira: foi discutido o regulamento dessas disciplinas no 15 

último Conselho de Graduação e que os docentes que possuem interesse em ministrar UC em língua 16 

estrangeira devem conversar com ela a respeito; 1.5. ADUNIFESP: o Prof. Rodrigo informou que 17 

há sinalização nacional de paralização da categoria no dia 11/11 e que a associação está 18 

incentivando todas as categorias a votarem na eleição para reitoria. Ele aproveitou para comunicar 19 

que estão abertas as inscrições para o curso lato sensu em Conflitos Internacionais e Globalização. 20 

2. ORDEM DO DIA: 2.1. Aprovação das atas 07 e 08/2016: com uma abstenção, as atas foram 21 

aprovadas; 2.2. II Semana de RI UNIFESP/UFABC: a Profa. Karen informou que não foi 22 

aprovado o financiamento da Capes para o evento e que enviou solicitação de auxílio financeiro à 23 

CAEC (Câmara de Extensão e Cultura). Ela ressaltou a importância da realização do evento, 24 

apresentou a programação e apontou que ainda falta fechar a palestra temática da abertura. O Prof. 25 

João chegou ao início da discussão do item 2.3. Matriz curricular: a coordenadora relembrou o 26 

histórico de mudanças na matriz curricular e apresentou as alterações sugeridas pelo Eixo Comum: 27 

**1h06)***. Após discussões, a Comissão aprovou as alterações por unanimidade; 2.4. 28 

Transferência de professor da UnB: a Profa. Marina compartilhou com os presentes o currículo 29 

do professor da UnB que entrou em contato com ela para verificar a possibilidade de ser transferido 30 

para o curso. Em conversa informal, o docente apresentou seu trabalho acadêmico e sua intenção de 31 

morar em São Paulo. Em debate, os membros entenderam que o procedimento a ser adotado é o 32 

ingresso via concurso público. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora agradeceu a presença de 33 

todos e encerrou a reunião às treze horas e trinta minutos, na qual eu, Larissa Reis Matoso, 34 

Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 35 
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