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1ª Reunião Extraordinária da Comissão do Curso e Departamento 

de Relações Internacionais de 2017 
24 de maio de 2017 - Horário: 10h00min - Campus Osasco - Sala 113 

Ao vigésimo quarto dia do mês de maio de dois mil e dezessete, às dez horas, na sala 113 da 1 

UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 2 

Osasco, realizou-se a primeira reunião extraordinária da Comissão do Curso e Departamento de 3 

Relações Internacionais do Campus Osasco da UNIFESP com a presença da Coordenadora do curso, 4 

Prof.ª Karen Fernandez Costa, da Chefe do Departamento, Prof.ª Fabiana Rita Dessotti e dos 5 

professores Antonio Roberto Espinosa, Cristina Soreanu Pecequilo, Daniel Campos de Carvalho, 6 

Ismara Izepe de Souza, João Alberto A. Amorim, José Alexandre A. Hage, Marina Gusmão de 7 

Mendonça, Osmany Porto de Oliveira, Regiane Nitsch Bressan e Rodrigo Medina Zagni e do 8 

representante discente, Matheus Modina. Justificaram a ausência os professores Fábio Luis Barbosa 9 

dos Santos e Esther Solano Gallego. A Prof.ª Fabiana iniciou os trabalhos com a solicitação da 10 

inversão dos pontos de pauta, pois a professora Regiane ainda não tinha chegado, 11 

começando pelo segundo ponto de pauta referente a Eleição de representante para 12 

Comissão de Bancas, a sugestão da Profa. Fabiana foi aceita por todos, em seguida iniciou a 13 

discussão dos pontos de pauta, que ocorreu da seguinte forma: PAUTA: 1. Eleição de 14 

representante para Comissão de Bancas (titular e suplente) – Prof.ª Fabiana informou que 15 

o prof. Hage representa o departamento na comissão, e sugeriu que, caso não tivesse 16 

nenhum outro interessado, ela poderia representar o departamento na Comissão, uma vez 17 

que as reuniões da Comissão de Bancas acontecem antes da congregação, e ela, como 18 

chefe de departamento, participa e por se tratar de assuntos diretamente relacionados com 19 

os departamentos, sugerindo a eleição de um suplente. A Prof.ª Karen se voluntariou a ser a 20 

suplente, pois também já estaria no Campus nas datas das reuniões. Prof. Espinosa e João 21 

levantaram que as participações nessas instâncias administrativas devem ser 22 

compartilhadas de forma que não ocorra sobrecarga aos que sempre se voluntariam a 23 

participar. Não havendo mais interessados para a representação, as professoras Fabiana e 24 
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Karen foram indicadas para, titular e suplente, respectivamente, representantes do Curso e 25 

Departamento de Relações Internacionais na Comissão de Bancas. Os nomes das 26 

professoras foram aprovados por todos os presentes. 2. Eleição para coordenação do Curso 27 

de RI – Chapa inscrita (Coordenadora: Karen Fernandez Costa e Vice Coordenadora: 28 

Ismara Izepe de Souza) – Prof.ª Fabiana informou que somente uma chapa se inscreveu, a 29 

chapa composta pelas professoras Karen e Ismara. Prof.ª Karen informou que, embora não 30 

tivesse interesse em continuar na coordenação, em virtude da criação do Departamento, o 31 

que facilitou as atividades da coordenação de curso, considera viável sua permanência na 32 

coordenação. A Prof.ª Ismara explicou a contribuição que poderia dar a coordenação do 33 

curso, em virtude de suas experiências na Coordenação do NAE – Núcleo de Apoio ao 34 

Estudante. A chapa composta pelas professoras Karen e Ismara, coordenadora e vice 35 

coordenadora, respectivamente, foi eleita por unanimidade. 3.Cooperação com o Curso de 36 

Direito – Prof. Daniel informou sobre a instalação do Curso de Direito no Campus Osasco e a 37 

organização da Comissão para elaboração do seu Projeto Político Pedagógico, comissão 38 

composta por docentes do Campus Osasco, docentes de outros campi e outras instâncias da 39 

UNIFESP. Esse curso pretende permitir percursos formativos diferenciados, cursando 40 

algumas disciplinas que permitam aos alunos dar ênfases em outras áreas, e essas 41 

disciplinas podem ser oferecidas, por exemplo, pelo curso de Relações Internacionais. Essa 42 

é uma discussão inicial, para começar a se pensar quais disciplinas e o número de vagas 43 

podem ser ofertadas. Prof.ª Karen esclareceu que todos sabem que o Campus sofre com 44 

problemas estruturais, mas que devemos pensar além disso, no futuro. Nossos alunos hoje 45 

têm interesse em cursar UC’s de outros cursos, e tem dificuldade de conseguir vagas, e 46 

acredita que no caso do Curso de Direito o interesse aconteceria com maior frequência, e 47 

que a parceria seria um benefício para o curso. Hoje existem diversas limitações, mas como 48 

Curso de Direito está previsto somente para 2021, existe a perspectiva do novo prédio. 49 

Prof.ª Regiane relatou a dificuldade da integração entre os cursos do Campus, em virtude da 50 
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falta de vagas disponibilizadas. O aluno Matheus falou da importância desse acordo, uma 51 

vez que diversos alunos do Curso de Relações Internacionais têm grande interesse na área 52 

de Direito, e questionou a respeito do aluno que curse a disciplinas de Direito receba algum 53 

tipo de certificação. Prof.ª Karen explicou que poderia ser uma possiblidade, mas que no 54 

momento não está nada acordado. Os docentes presentes se mostram em sua totalidade 55 

favoráveis a uma negociação para elaboração dessa parceria com o Curso de Direito a ser 56 

implantado futuramente no Campus Osasco. 4. Alteração da data da reunião de junho – 57 

Prof.ª Karen informou que a reunião de hoje seria somente para a eleição, mas outros 58 

assuntos foram pautados. A próxima reunião seria no dia 07 de junho, e acredita-se que não 59 

tenhamos pontos de pauta para realizar a reunião. Foi sugerido uma reunião para a semana 60 

do dia 19 de junho para se encerrar o semestre. Foi acordado por todos os presentes a 61 

realização da reunião ordinária do mês de junho no dia 21 de junho, quarta-feira, as 10h. 5. 62 

Pedido de trancamento extraordinário da aluna Nathalia Moreli – Prof.ª Karen informou 63 

que a aluna do 3º termo, Nathalia, vem enfrentando problemas ligados a saúde mental e 64 

problemas pessoais sérios, não tem conseguido frequentar as aulas, e que por orientação 65 

de seu médico e do NAE do Campus, solicitou o trancamento extraordinário de sua 66 

matrícula. O trancamento extraordinário de sua matricula foi aprovado de forma unanime 67 

pelos presentes. 6. Gastos com a Banca de Segurança Internacional – Prof.ª Fabiana 68 

lembrou que a Prof.ª Karen havia enviado um e-mail referente aos gastos com almoço dos 69 

professores que participaram da banca de Segurança Internacional. Nesse e-mail a Prof.ª 70 

Karen disponibilizou os dados de sua conta e todos concordaram em colaborar, mas nem 71 

todos colaboraram. Prof.ª Fabiana, apenas gostaria de lembrar aos que ainda não 72 

colaboraram que o façam. Prof.ª Karen passou os dados para que os que ainda não fizeram 73 

façam o repasse.  7. Manifesto relacionados as despesas referentes a Bancas – Prof.ª 74 

Fabiana expôs uma solicitação do Prof. Fábio na ocasião do rateio das despesas com a 75 

Banca de Segurança Internacional, na qual ele propôs que o curso fizesse uma manifestação 76 
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a esse respeito, e que ele mesmo encaminharia a Congregação do Campus. A Prof.ª Cristina 77 

esclareceu que em outras instituições é dado todos os recursos para a realização dos 78 

concursos. O corte dessa verba não é do MEC e sim da forma como a UNIFESP aloca seus 79 

recursos e isso se repete nas atividades da extensão. Nas outras universidades o pagamento 80 

é feito por hora, mas aqui na UNIFESP é por dia, no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) 81 

por dia, independente das horas trabalhadas. A UNIFESP não disponibiliza a locomoção dos 82 

professores convidados, dependendo isso de transporte próprio ou da colaboração dos 83 

organizadores da Banca. Prof. João ressaltou que isso acontece somente na UNIFESP, pois 84 

as demais oferecem locomoção e gratificação pela participação na Banca. Em seguida Prof.ª 85 

Karen leu a proposta do manifesto enviada pelo Prof. Fábio.  Prof.ª Cristina propôs que 86 

fosse decidido por essa comissão de como proceder nas próximas ocasiões. Prof. João 87 

sugeriu que essa questão fosse levada a Congregação do Campus e que a Direção do 88 

Campus levasse essa demanda ao a Reunião do CONSU. Prof.ª Cristina ressaltou que os 89 

TAEs que colaboram em secretariar os concursos estão sobrecarregados e que mesmo 90 

assim se disponibilizam a colaborar na realização das Bancas. Prof.ª Fabiana propôs 91 

responder ao Prof. Fábio com os apontamentos feitos nesta reunião e que ela, a Prof.ª 92 

Karen e o Prof. Fábio levarão esse manifesto a Congregação do Campus. A proposta da Prof. 93 

Fabiana foi aceita por todos os presentes. Não havendo mais pontos de pauta a serem 94 

discutidos nesta reunião a Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa e a Prof.ª Fabiana Rita Dessotti, 95 

concluíram os trabalhos e deram a reunião por encerrada. Eu Tatiana Travassos de Menezes, 96 

Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela 97 

Coordenadora do Curso de Relações Internacionais do Campus Osasco e os demais membros 98 

presentes à reunião. Osasco, vinte e quatro de maio de 2017. 99 

 Nome Assinatura 

Antonio Roberto Espinosa  
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Cristina Soreanu Pecequilo  

Daniel Campos de Carvalho  

Esther Solano Gallego Justificado 

Fabiana Rita Dessotti  

Fábio Luis Barbosa dos Santos Justificado 

Ismara Izepe de Souza  

João Alberto A. Amorim  

José Alexandre A. Hage  

Karen Fernandez Costa  

Maria Júlia Cruz da Fonseca Ausente 

Marina Gusmão de Mendonça  

Matheus Modinari  

Osmany Porto de Oliveira  

Regiane Nitsch Bressan  

Rodrigo Medina Zagni  

Tatiana Travassos  
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