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5ª Reunião Ordinária da Comissão do Curso e do  

Conselho de Departamento de Relações Internacionais de 2018 

19 de junho de 2018 - Horário: 10h00 - Campus Osasco - Sala 103 
 

Ao dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala 103, da 1 

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

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

Departamento de Relações Internacionais do Campus Osasco da UNIFESP do ano de dois 4 

mil e dezoito, com a presença da Coordenadora do Curso, Prof.ª Karen Fernandez Costa, da 5 

Chefe do Departamento, Prof.ª Fabiana Rita Dessotti e dos seguintes professores doutores: 6 

Acácio Augusto Sebastião Junior, Daniel Campos de Carvalho, Ismara Izepe de Souza,  Itaque 7 

Barbosa e Marina Gusmão de Mendonça. Estavam presentes também os representantes 8 

discentes Ivo Souza Ferreira e Renato Campioni Ortega. As Professoras Karen e Fabiana 9 

iniciaram os trabalhos com a divulgação dos informes e a discussão da ordem do dia, que 10 

ocorreu da seguinte forma: Informes: 1. Departamento de Relações Internacionais: a) 11 

Resolução da CAEP – Comissão de Avaliação de Estágio Probatório Sobre Novas Normas 12 

(anexos 1 e 2) – Prof. Fabiana informou que aconteceram alterações na composição da 13 

CAEP que será composta apenas por docentes da seguinte maneira:  2 (dois) representantes 14 

titulares da Congregação de Campus e mais 2 (dois) representantes suplentes; 1 (um) 15 

representante titular e 1 (um) suplente da Câmara de Graduação, 1 (um) representante 16 

titular e 1 (um) suplente da Câmara de Extensão e 1 (um) representante titular e 1 (um) 17 

suplente da Câmara de Pós-Graduação. Na Câmara de Extensão já foram decididos os 18 

representantes, que são os Professores Espinosa e o Hage, do Curso de Relações 19 

Internacionais. A Direção já informou que na próxima Reunião da Congregação, no mês de 20 

julho, será decidido os nomes de seus representantes. A forma de avaliação também será 21 

alterada, e acredita-se que as alterações por ela estabelecida deverão entrar em vigor aos 22 

docentes que ingressaram na Unifesp após a publicação desta portaria, os que ingressaram 23 

antes devem ser submetidos aos antigos critérios, mas isso deve ser verificado. No processo 24 
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antigo existia uma avaliação dos alunos, da coordenação do curso e o envio da 25 

documentação solicitada, agora na nova avaliação, o docente avaliado terá que enviar um 26 

plano de trabalho que será avaliado pela coordenação do curso e aprovada pelo conselho 27 

do departamento, sendo a avaliação dos alunos feita por intermédio da coordenação do 28 

curso. b) Grupo de Trabalho de Parceria Público-Privadas (anexo 3) – A ProPlan – Pró-29 

reitora de Planejamento publicou uma portaria determinando a criação de um Grupo de 30 

Trabalho para desenvolver estudos e estratégias locais, como parcerias público-privadas e 31 

público-público, para captação vias leis de incentivo e doações para a modernização e 32 

ampliação da infraestrutura da Universidade. Aos interessados em participar do GT será 33 

ofertado um Curso referente a Lei Rouanet. Na última reunião da Congregação foram 34 

encaminhados os nomes do Prof. Acácio (titular) e da Prof.ª Marina Gusmão (suplente) para 35 

compor esse grupo. c) Restaurante Universitário – Foi informado que Restaurante 36 

Universitário estará fechado de 14 julho a 5 de agosto durante o recesso letivo. d)Dias de 37 

Jogos do Brasil – Foi publicada pelo Ministério do Planejamento um Portaria referente aos 38 

horários de funcionamento nos dias dos Jogos do Brasil. No dia 22 de junho as atividades no 39 

Campus iniciam-se as 14hs.  O maior problema para nós é no dia 27 de junho, onde as 40 

atividades ficariam suspensas a partir das 13hs não retornando mais nesse dia. Ficou 41 

decidido na Congregação que, caso necessário, os professores estão livres para darem 42 

atividades nesse dia. Foi apenas solicitado que preferencialmente não sejam aplicadas 43 

provas. Nesses dias não terá o suporte de Secretarias e TI, somente os terceirizados estarão 44 

no Campus. A Prof.ª Karen acrescentou que na Reunião da Câmara de Graduação o assunto 45 

também foi discutido e que poderão ser propostas atividades para que o semestre seja 46 

encerrado sem prejuízos. 2. Coordenação de Curso: a) Greve dos Caminhoneiros – A 47 

reposição dos dias perdidos em consequência da Greve dos Caminhoneiros não será feita 48 

nesse semestre, mas como temos que totalizar os 200 dias letivos de 2018, esses 4 (quatro) 49 

dias serão repostos no final do segundo semestre. Ficando o encerramento do semestre 50 

mailto:secretaria.integrada@unifesp.br


 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
Campus Osasco 

 Coordenação do Curso de Relações Internacionais 

 
 

     _____________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Angélica, 100 - 06110-295 -  Osasco - SP -  Tel.: (11) 2284-6903 
secretaria.integrada@unifesp.br  

alterado da seguinte forma: Encerramento do Semestre Letivo: 13/12/18; Período para 51 

aplicação de Exames: 17/12/18 a 21/12/18; Período para digitação das notas dos exames no 52 

sistema: 22/12/18 a 06/01; Fechamento da Pasta Verde: 07/01/19. Lembrando que tal 53 

como já previsto, as aulas terão início no dia 06/08/18. b) Grupo de Trabalho de Parceria 54 

Público-Privadas (anexo 3) – A Prof.ª Karen informou que o Curso de Relações 55 

Internacionais pode ser impactado favoravelmente com a Lei Rouanet pois possuímos um 56 

acervo a ser incluído na biblioteca. Em 2016 o Curso de Relações Internacionais herdou todo 57 

o Acervo da Biblioteca Shiguenoli, e desde então os livros estão dentro de caixas. Cerca de 58 

1500 livros foram cadastrados por alunos de RI, mas não vale a pena cadastrar o restante 59 

pois não temos espaço físico para alocá-los. A Prof.ª Karen mencionou que já pensou em 60 

ceder temporariamente esses livros para a Biblioteca do Campus Guarulhos, mas eles 61 

também não têm estrutura para comportar o acervo. A Direção do Campus liberou que 62 

fossem comprados os equipamentos para higienização (capas, luvas e máscaras) desses 63 

livros e esse material já chegou, mas não temos recursos humanos ainda para isso. 64 

Recebemos uma doação de prateleiras da UFABC e o intuito é que sejam colocadas em uma 65 

sala anexa a Secretaria de Graduação, e que após higienizados sejam armazenados parte 66 

desses livros. O ideal seria a contratação de uma empresa para a higienização desses livros, 67 

e a da Lei Rouanet nos possibilitaria isso. A Prof.ª Marina Gusmão informou segundo a 68 

Prof.ª Luciana, Diretora do Campus, o incentivo via Lei Rouanet viabilizaria a construção 69 

inicialmente de somente a Biblioteca no novo campus, mesmo antes do campus estar 70 

pronto no novo local. Durante o informe foram citadas algumas possibilidades de parcerias 71 

público-privada para uma futura biblioteca, como o Bradesco. c) Encerramento do 72 

Semestre – Foi informado que dia 05/06 se encerra o semestre, dia 15/06 é o prazo final 73 

para lançamento de notas. Rematrículas acontecerão de 20/06 a 23/06 e os deferimentos 74 

de 24/06 a 26/06. d) Férias da Coordenação - Prof.ª Karen entrará de férias dia 04 de julho 75 

e em seguida sairá de Licença Maternidade. A Prof.ª Ismara estará de férias no período de 76 
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09 a 24 de julho. Prof.ª Marina Gusmão, que coordena estágio, estará de férias de 10 de 77 

julho a 04 de agosto. Na ausência da Prof.ª Ismara a Prof.ª Fabiana assinará pelo Curso de 78 

Relações Internacionais. 3. Balanço – TCC’s 1.2018 - Foram entregues apenas 10 TCC’s a 79 

retenção continua significativa. Prof.ª Karen disse que já cogitou a possibilidade de atribuir 80 

nota para que os alunos participem e entreguem o TCC. Sabemos que muitos alunos 81 

seguram o TCC e Atividade Complementares para segurar a matrícula ativa para manter 82 

vínculos com estágios. Prof.ª Fabiana alertou que pela experiência que tem como 83 

orientadora percebe que o aluno de TCC da graduação deve ser cobrado com notas e faltas. 84 

O ideal seria repensar nisso e criar um regulamento com avaliação valendo nota e 85 

frequência. 4. Balanço e avaliação - Congresso da UNIFESP – Na última reunião da Câmara 86 

de Graduação foi feito um balanço e avaliação do Congresso UNIFESP. o Prof. Júlio fez um 87 

balanço positivo, mesmo acreditando que poderia ter uma maior participação dos alunos.  88 

Do ponto de vista de quem participa fazendo Ensino, Extensão ou Pesquisa, o Congresso 89 

agregou, mas não aos que não participam desse tipo de atividade. A prof.ª Ismara fez parte 90 

da comissão do Campus, e não viu este balanço de forma tão positiva, aconteceram 91 

dificuldades na organização, na comunicação interna e junto a ProGrad. Prof.ª Ismara disse 92 

preferir o Congresso Central, maior, onde a existe a troca com os demais participantes de 93 

outros Campi. Essa descentralização gerou uma dificuldade de interação com a ProGrad, e 94 

outro ponto negativo foi a falta de participação dos alunos e docentes. Renato, 95 

representante discente, lembrou que no Congresso central exista a oportunidade da 96 

integração entre os Campi, outro problema foi a época do Congresso que foi muito perto do 97 

período de provas e que professores não compareceram para avaliar os alunos de monitoria 98 

ou atraso por parte dos professores. Aconteceram problemas de organização e o principal 99 

problema foi se esforçar para fazer o pôster e não ser avaliado pois o docente avaliador não 100 

compareceu. Dia 25 de junho terá uma reunião sobre a avaliação do Congresso e a Prof.ª 101 

Fabiana solicitou que estes apontamentos fossem encaminhados para ela levar a reunião. 5. 102 
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Semana de RI – Prof.ª Karen aproveitou o informe anterior e lembrou que o mesmo 103 

problema aconteceu nas edições passadas da Semana de RI. A Prof. Fabiana sugeriu que 104 

uma possibilidade de diminuir a evasão de alunos seja o evento ter lista de presença das 105 

aulas daqueles dias, e o aluno que não comparecer ficar com falta. Prof. Acácio informou 106 

que está nos ajustes finais e que na próxima semana terá uma reunião. Ele também sugeriu 107 

a presença sempre de um docente da UNIFESP nas mesas durante o evento. 6. Ações de 108 

cooperação entre a Unifesp e a Universidade Saint-Esprit de Kasilk (USEK) – Prof. Daniel 109 

informou que recentemente a Prof. Soraya, Reitora da UNIFESP, fez uma viagem de 110 

diplomacia visitando universidades em Salamanca, Portugal e Líbano. No Líbano ela fez um 111 

acordo com a Universidade Saint-Esprit de Kasilk (USEK) e assinaram um convênio 112 

acadêmico, que visa fortalecer os intercâmbios Brasil-Líbano, já em prática entre os dois 113 

países. Entre os principais objetivos da parceria estão o intercâmbio e a troca de 114 

conhecimentos e desenvolvimento de estudos e pesquisas junto ao CECAL (Centro de 115 

Estudos e Culturas da América Latina), além da parceria com o Centro de Documentação e 116 

da História da Imigração, ambos da USEK. Ordem do Dia: 1. Aprovação da grade horária 117 

para o 2.2018 (arquivo anexo) – Prof.ª Karen fez a apresentação da grade do próximo 118 

semestre. A grade para o segundo semestre de 2018 foi aprovada por unanimidade. 2. 119 

Definição do calendário de reuniões ordinárias para o 2.2018 – Ficou decidido que as 120 

reuniões do próximo semestre aconteceram na terceira segunda-feira do mês, ficando 121 

marcadas nossas reuniões para os dias: 20 de agosto, 17 de setembro, 15 de outubro, 19 de 122 

novembro e 17 de dezembro, na sala 103. O Calendário do segundo semestre de 2018 foi 123 

aprovado por unanimidade. 3. Vagas para alunos PEC-G no curso de RI - O PEC-G é um 124 

Programa do Governo Federal que prevê o a inserção de alunos estrangeiros que tenham 125 

domínio de Lingua Portuguesa e através de um processo seletivo do MEC ingressam em 126 

Universidades Federais. A Unifesp atualmente tem 77 alunos cursando e 44 já se 127 

graduaram, com sua maioria na Área Biomédicas e vindos em sua maioria da África e da 128 
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América Latina. O Curso é quem decide se será oferecida vagas ou não, assim como a 129 

quantidade de vagas. Foi aprovado por unanimidade que o Curso de Relações Internacionais 130 

manterá a oferta de dois alunos ingressantes por ano. 4. Inclusão de Representante do 131 

Departamento Multidisciplinar na Comissão de Curso de RI – A Coordenação do Curso 132 

recebeu semana passada um memorando do Departamento Multidisciplinar e foi 133 

informado na Câmara de Graduação que há uma solicitação sobre a possibilidade de um 134 

representante do Departamento Multidisciplinar participar da reunião do Curso, não do 135 

Departamento, além do assento que eles já têm no NDE. Os representantes já indicados 136 

pelo Departamento Multidisciplinar foram os Professores Flávio Venturini e Marcelo 137 

Branco. Foram discutidos os pontos favoráveis e desfavoráveis dessa participação de 138 

Representação do Departamento Multidisciplinar. Ficou decidido que como envolve uma 139 

alteração de regimento, o assunto será pautado numa próxima reunião. 5. Participação dos 140 

estudantes de RI na elaboração do PPI – Projeto Pedagógico Institucional (1º semana de 141 

aula no 2º semestre) – Prof.ª Karen trouxe a solicitação do Prof. Celso referente a 142 

possibilidade de na primeira semana de aula do 2º semestre os docentes apresentassem e 143 

estimulassem a participação dos alunos na elaboração do PPI. A ação foi aprovada por 144 

todos os presentes e ficou decidido que as apresentações acontecerão da seguinte forma: 2º 145 

termo – Prof.ª Fabiana, 4º termo – Prof.ª Ismara, 6º termo Integral – Prof.ª Juliana, 6º 146 

termo noturno – Prof. Osmany, 8º termo integral – Prof.ª Ester, 8º termo noturno – Prof.ª 147 

Juliana e Prof. Acácio nas eletivas. 6. Homologação da aprovação das ações de extensão – 148 

Prof. Fabiana informou que “O Clube das Simulações” e a palestra “Protecionismo Agrícola e 149 

Política de Comércio dos Estados Unidos” foram aprovadas ad referendum. Todas ações 150 

foram homologadas por unanimidade. Prof. Karen agradeceu ao Prof. Itaque pelos dois 151 

semestres que esteve no curso de Relações Internacionais e se despediu da coordenação de 152 

curso, pois essa será a sua última reunião como coordenadora. Não havendo mais pontos a 153 

serem discutidos nesta reunião a Prof.ª Karen Fernandez Costa e a Prof.ª Fabiana Rita 154 
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Dessotti, concluíram os trabalhos e deram a reunião por encerrada. Eu Tatiana Travassos de 155 

Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada 156 

pela Coordenadora do Curso de Relações Internacionais do Campus Osasco, pela Chefe do 157 

Departamento de Relações Internacionais do Campus Osasco e os demais membros 158 

presentes à reunião. Osasco, dezenove de junho de 2018. 159 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Fabiana Rita Dessotti ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Ismara Izepe, de Souza ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Itaque Barbosa ________________________________________________________ 

Ivo Souza Ferreira ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Marina Gusmão de Mendonça ________________________________________________________ 

Renato Campioni Ortega ________________________________________________________ 

 

Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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