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9ª Reunião Ordinária da Comissão do Curso e  

Conselho de Departamento de Relações Internacionais de 2018 

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

Aos dezenove dias do mês de novembro 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 da UNIFESP, Campus Osasco, do ano de dois mil 4 

e dezoito, com a presença da Coordenadora do Curso, Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza, da 5 

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

doutores: Acácio Augusto Sebastião Junior, Daniel Campos de Carvalho, Fábio Luis Barbosa 7 

dos Santos, João Alberto A. Amorim, Juliana Bigatão Puig, Marina Gusmão de Mendonça, 8 

Osmany Porto de Oliveira e Regiane Nitsch Bressan. Estavam presentes também os 9 

representantes discentes Ivo Souza Ferreira e Renato Campioni Ortega. As Professoras 10 

Ismara e Fabiana iniciaram os trabalhos com a divulgação dos informes e a discussão da 11 

ordem do dia, que ocorreu da seguinte forma: Informes: Prof.ª Ismara confirmou que os 12 

informes relacionados a Comissão do Curso serão enviados via e-mail. 1. Câmara de Pós-13 

Graduação e Pesquisa: a) Salas de Pesquisa: Prof. Osmany informou que durante sua 14 

gestão que está completando aproximadamente um ano e meio uma das ações promovidas 15 

pela gestão foi a criação de espaços multiusuários para pesquisa no Campus. Um espaço já 16 

está disponível na sala 304 com quatro computadores adquiridos através verba do RTI 17 

(Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa) da FAPESP. Espera-se até o 18 

final deste mês tenha mais uma sala destinada aos Grupos de Pesquisa na sala 317 – Box B 19 

também equipada com mais quatro computadores. b) Alteração da Coordenação da 20 

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa do Campus: Prof. Osmany informou também que 21 

está saindo da Coordenação da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa do Campus Osasco e 22 

que as novas eleições acontecerão na próxima quinta-feira, dia 22 de novembro. 2. 23 
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Congregação de Campus: a) Foi aprovado o Processo Seletivo Simplificado de Regimes 24 

Econômicos Internacionais. b) Aprovado acordo de cooperação com a Prefeitura de Osasco 25 

envolvendo atividades de extensão e a criação de um cursinho popular. c) Criação do 26 

Conselho Estratégico Universidade e Sociedade com objetivo de discutir as questões da 27 

UNIFESP com a sociedade. Os interessados externos podem se inscrever, e todos estão 28 

livres para convidar possíveis parceiros. d) Na reunião com a Prof.ª Soraya, Reitora da 29 

UNIFESP, foi discutido a vinda de novas vagas docentes para os Departamentos, e no dia 20 30 

de novembro acontecerá uma reunião com a Diretoria Acadêmica do Campus onde também 31 

ocorrerá a discussão sobre essas vagas. e) A Diretoria Administrativa reforçou o convite 32 

para a participação na Festa de Confraternização que acontecerá no dia 7 de dezembro. f) 33 

Foi passado um posicionamento sobre as obras da Unidade Quitauna. g) A Câmara de 34 

Extensão e a Pró-Reitora de Extensão estão promovendo uma reunião dia 05 de dezembro 35 

sobre a criação de Observatórios. h) Foi publicado uma área referente a Secretaria 36 

Integrada no Site da UNIFESP, e as atas dos cursos, departamentos e câmaras serão 37 

disponibilizadas no site do Campus Osasco. i) O concurso de Livre-docência de Relações 38 

Internacionais foi aprovado.  3. Departamento de Relações Internacionais:  a) No dia 15 de 39 

novembro começaram as Reuniões do NDE. b) Prof. Fabiana informou que no início de 40 

dezembro irá viajar com o projeto do México e em seguida estará em férias, retornando no 41 

dia 10 de janeiro de 2019, como o Prof. Osmany  também estará em afastamento, no 42 

período 01/12/18 a 10/01/19, a Prof. Ismara ficará com as atribuições da Chefia do 43 

Departamento.  Ordem do Dia: 1) Aprovação de alterações na coordenação e composição 44 

do NDE - Prof.ª Fabiana informou que no dia 13 de dezembro foram iniciadas as reuniões 45 

do NDE e foi observado que o regulamento do NDE não havia sido aprovado com os 46 

regulamentos do Curso e do Departamento uma vez que ele está inserido do Projeto 47 

Político Pedagógico do Curso. Foi observado pelo novo Regimento do Departamento que o 48 

NDE não está mais vinculado ao Curso, mas sim ao Departamento. Vão ser necessárias 49 
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alterações do Regulamento do NDE, mas que serão realizadas gradualmente. Nesse 50 

momento o que teremos que discutir e aprovar é a composição do NDE para podermos dar 51 

prosseguimento ao trabalho. O antigo regulamento previa a composição de 8 (oito) 52 

docentes e agora passa a ser 11 (onze) docentes, incluindo o Chefe de Departamento e mais 53 

duas áreas. As áreas inseridas foram: Segurança Internacional e Organizações 54 

Internacionais. Outra alteração foi referente à Coordenação do NDE que passa a ser feita 55 

pela Chefia do Departamento e não mais pela Coordenação do Curso. A composição do NDE 56 

ficará com a seguinte formação: Na área de Direito será representado pelo Prof. Daniel 57 

Carvalho, Estratégia e Política Externa pela Prof. José Alexandre Althayde Hage, Teoria das 58 

Relações Internacionais pela Prof.ª Esther Solano, História e Política Externa Brasileira pelo 59 

Prof. Rodrigo Medina (antes ocupado pela Prof.ª Ismara), Integração Regional e América 60 

Latina pela Prof.ª Regiane Bressan,  Economia Politica Internacional pela Prof.ª Marina 61 

Gusmão (antes ocupado pela Prof.ª Fabiana), Segurança Internacional pela Prof.ª Juliana 62 

Puig, Organizações Internacionais pelo Prof. Osmany Oliveira, o Eixo Multidisciplinar será 63 

representado pelo Prof. Fábio Venturini (antes ocupado pelo Prof. Salvador), a Coordenação 64 

do Curso de Relações Internacionais pela Prof.ª Ismara Izepe e a Chefia do Departamento 65 

que coordenará as atividades do NDE será realizada pela Prof.ª Fabiana Dessotti. Prof. João 66 

Amorim questionou a suplência do Prof. Osmany na representação da área de Segurança 67 

Internacional quando ele estiver ocupando a representação do Departamento como Vice 68 

Chefe. Prof. Fabiana informou que este assunto será discutido na próxima reunião do NDE.  69 

Prof.ª Fabiana esclareceu que por ser um Núcleo Estruturante Docente não conta com a 70 

participação de alunos e alertou aos Representantes discentes do Curso e Departamento 71 

que levassem aos seus pares os encaminhamentos dados nas reuniões de Curso e 72 

Departamento. O objetivo é que o NDE se reúna mensalmente até junho e elabore toda a 73 

documentação que deverá ser aprovada no segundo semestre de 2019 para ser 74 

implementado em 2020. A próxima reunião será dia 05 de fevereiro das 14:00 às 17:00. Foi 75 
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sugerido a inclusão de Teoria Política nas áreas de composição do NDE que, no momento, 76 

está sem professor. O assunto será levado para a reunião de fevereiro do NDE para 77 

discussão. As alterações da inclusão da Chefia de Departamento no NDE, a Coordenação do 78 

NDE pela Chefia do Departamento e as alterações na Composição do NDE foram aprovadas 79 

por unanimidade. Prof.ª Fabiana expôs o cronograma para a discussão dos quatro pontos 80 

fundamentais dentro do Projeto Pedagógico que devem ser discutidos pelo NDE, são elas: 81 

Fevereiro - Alteração na Matriz Curricular (adequação as diretirzes básicas e especificidades 82 

do curso), Março - Curricularização da Extensão (utilização dos projetos e programas já 83 

existentes e o desenvolvimento de novos projetos para que possam ser utilizados na 84 

curricuralização da extensão que será exigida a partir de 2020), Abril - Formato do TCC 85 

(debater se o TCC em artigo é a melhor opção, revisar as linhas de pesquisa do TCC e do 86 

Curso) e Maio – Eixo Multidisciplinar (discutir se as disciplinas contemplam as necessidades 87 

do curso e como será feita a discussão das adequações, a questão da utilização do RER – 88 

Regime Especial de Recuperação, a discussão referente a carga horaria da célula de 89 

negócios). Prof.ª Fabiana solicitou ao Ivo e ao Renato que enviem esses pontos que serão 90 

discutidos para o NDE aos demais alunos para que recebam sugestões dos demais discentes 91 

e que encaminhem a ela o resultado desta consulta até a próxima reunião do NDE que 92 

acontecerá no dia 05 de fevereiro. 2. Definição do número de vagas que serão solicitadas 93 

para o departamento – Na Congregação de Campus e na reunião ocorrida com a Prof.ª 94 

Soraya, reitora da UNIFESP, foi discutido o número de vagas nos departamentos. No dia 20 95 

de novembro acontecerá uma reunião com a Diretoria Acadêmica do Campus onde será 96 

discutido a necessidade de vagas para os cursos de graduação. Na reunião do NDE foi 97 

discutido a necessidade do Curso de Relações Internacionais e decidiu-se pleitear 2 (duas) 98 

vagas. Todos os presentes concordaram com a decisão de se solicitar 2 (duas) vagas 99 

docentes para o Departamento de Relações Internacionais. 3. Aprovação da comissão 100 

organizadora, requisitos, pontos e tabela de pontuação para o concurso da vaga de 101 
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disponível no curso (Prof. Antônio Espinosa) - Prof.ª Fabiana informou que o concurso já 102 

foi discutido pelo NDE que propôs a sugestão da comissão organizadora, do perfil da vaga e 103 

os pontos do concurso. Como essa documentação precisa estar pronta para aprovação na 104 

Congregação e Comissão de Bancas, que acontecerão no dia 22 de novembro, alguns 105 

procedimentos foram adiantados na reunião do NDE. A sugestão é que a comissão 106 

organizadora seja composta pelos professores Regiane, Juliana e Osmany, com apoio da 107 

Prof.ª Cristina. Como perfil sugerido foi alguém da área de Pensamentos Político, mas que 108 

também contemplasse a área de Relações Internacionais. Pensou-se então em um perfil de 109 

alguém da Ciência Política que circulasse na área das Relações Internacionais, ou alguém de 110 

Relações Internacionais que tivesse conhecimento para contribuir na área de Pensamento 111 

Político. A proposta é de que o candidato seja graduado em Relações 112 

Internacionais/Ciências Políticas/Ciências Humanas/Ciências Sociais Aplicadas; Mestrado 113 

em aberto; Título de Doutor em Relações Internacionais ou Ciência Política. Os pontos 114 

escolhidos incluem a questão da Teoria Política, Pensamento Político e Relações 115 

Internacionais. Foi proposto que além da entrega do Plano de Aula o candidato entregue 116 

também um Plano de Trabalho que inclua Pesquisa e Extensão. O Quadro de Pontuação é o 117 

mesmo utilizado no concurso de Segurança Internacional. A dúvida que ficou é como seria a 118 

avaliação do Plano de Trabalho. Prof. João Amorim questionou o fato de Pós-Doc ter mais 119 

valor do que Livre-Docência, uma vez que Livre Docência é título acadêmico e Pós-Doc não. 120 

Aconteceu uma discussão referente ao perfil mais aberto contra um perfil mais restrito a 121 

área de Relações Internacionais. a) Comissão Organizadora - Foi aprovada por unanimidade 122 

que a comissão organizadora seja composta pelos professores Regiane, Juliana e Osmany 123 

com apoio da Prof.ª Cristina. b) Perfil da Vaga - A proposta inicial e mais restrita é de que o 124 

candidato seja graduado em Relações Internacionais/Ciências Políticas/Ciências 125 

Humanas/Ciências Sociais Aplicadas; Mestrado em aberto; Título de Doutor em Relações 126 

Internacionais ou Ciência Política. E a proposta sugerida e escolhida por 6 (seis dos 127 
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presentes após a discussão e mais flexível é de que o candidato seja graduado em Relações 128 

Internacionais/Ciências Políticas/Ciências Humanas/Ciências Sociais Aplicadas; Mestrado em 129 

aberto; Título de Doutor em Relações Internacionais/Ciências Políticas/Ciências 130 

Humanas/Ciências Sociais Aplicadas. A Proposta inicial em manter este perfil mais restrito 131 

teve 4 (quatro) votos, o perfil mais flexível teve 6 (seis) votos e uma pessoa se absteve da 132 

votação. c) Pontos - Foi acordado com uma abstenção contemplar pontos de Teoria Política, 133 

retirar Política Externa Brasileira (ponto 5) e colocar Pensamento Social. d) Plano de 134 

Trabalho que inclua Pesquisa e Extensão – Para a avaliação do Plano de Trabalho (Pesquisa 135 

e Extensão) foi aprovada a inclusão de uma nova fase eliminatória usando os moldes do 136 

utilizado no Curso de Direito com as devidas adequações para a realidade do Curso de 137 

Relações Internacionais. Prof. Daniel Carvalho irá enviar a máscara para utilização do Curso 138 

de Relações Internacionais.   e) Alteração da Pontuação de Títulos - Prof. João Amorim 139 

questionou o fato de Pós-Doc ter mais valor do que Livre-Docência, uma vez que Livre 140 

Docência é título acadêmico e Pós-Doc não. Foi alterado a pontuação da seguinte maneira: 141 

em Formulação e Titulação 5 (cinco) pontos:  Doutorado na área do concurso - 0 (zero); 142 

Livre-Docência 3 (três); Pós-doutorado na área do concurso 2 (dois); Pós-doutorado em 143 

outra área - 0 (zero). Experiência profissional 2 (dois) pontos: Trabalhos técnicos de 144 

assessoria e/ou consultoria: 2 (dois); Cargos ocupados: 0 (zero). Alteração no Anexo IV – 145 

Quadro de Pontuação da Prova de Títulos aprovada por todos. 4. Homologação da 146 

renovação do contrato da Prof. Carolina L. Preto – Prof. Carolina está como substituta do 147 

Prof. Marco que não tem previsão de retorno. Por esse motivo foi solicitado a renovação do 148 

contrato da Prof. Carolina até abril de 2019. A renovação do contrato foi aprovada por 149 

unanimidade. 5. Homologação da comissão organizadora, do perfil, dos pontos e tabela de 150 

pontuação para o processo seletivo simplificado de Regimes Econômicos 151 

Internacionais.  Aprovado por unanimidade. 6. Solicitação de Extensão de Prazo para 152 

Integralização do Curso - Nayara Rovanhol Rodrigues - Aprovado por unanimidade. 7. 153 
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Solicitação de Trancamento Extraordinário - Augusto Carvalho Gotteberg Fagundes - 154 

Aprovado por unanimidade. 8. Solicitação de trancamento extraordinário - Vitor Iwaji Kino 155 

- Aprovado por unanimidade. 9. Avaliação da Semana de Relações Internacionais - 156 

UNIFESP/UFABC – A avalição não será realizada hoje por falta de tempo, a Prof.ª Ismara 157 

apenas informou que irá numa Reunião com a Tatiana, Coordenadora de Relações 158 

Internacionais na UFABC, e pelo tom do e-mail supõe que a UFABC deve propor o fim da 159 

parceria na Semana de Relações Internacionais com a UNIFESP. Ficou acordado que caso 160 

eles decidam manter a parceria traremos para uma reunião discussão sobre continuar ou 161 

não com a parceria da UFABC na Semana de Relações Internacionais. 10. Aprovação da 162 

Política de Ingresso para Refugiados na UNIFESP – Prof. João Amorim relembrou a 163 

apresentação realizada na última reunião, foi pautado no Conselho de Graduação e na 164 

próxima reunião do CG será novamente pautado para a aprovação. O Curso de Relações 165 

Internacionais aprova por unanimidade o voto favorável da Coordenação do Curso no CG no 166 

que se refere a criação da Política de Ingresso para Refugiados na UNIFESP. 11. 167 

Homologação da Grade Horária para o 1º semestre de 2019.  A Grade Horária para o 1º 168 

semestre de 2019 foi aprovada por unanimidade. 12. Formulação do conteúdo da consulta 169 

sobre estágio - Câmara de Graduação/Procuradoria UNIFESP – Ficou acordado que a Prof.ª 170 

Ismara fará o esboço do texto da consulta e encaminhará a Câmara de Graduação. Não 171 

havendo mais pontos a serem discutidos nesta reunião a Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza e 172 

a Prof.ª Fabiana Rita Dessotti, concluíram os trabalhos e deram a reunião por encerrada. Eu 173 

Tatiana Travassos de Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de 174 

aprovada, será assinada pela Coordenadora do Curso de Relações Internacionais do Campus 175 

Osasco, pela Chefe do Departamento de Relações Internacionais do Campus Osasco e os 176 

demais membros presentes à reunião. Osasco, dezenove de novembro de 2018. 177 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho ________________________________________________________ 
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Prof.ª Dra. Fabiana Rita Dessotti ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Luis Barbosa dos Santos ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Ismara Izepe, de Souza ________________________________________________________ 

Ivo Souza Ferreira ________________________________________________________ 

Prof. Dr. João Alberto Amorim  ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Juliana Bigatão Puig ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Marina Gusmão de Mendonça ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira  ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Regiane Nitsch Bressan ________________________________________________________ 

Renato Campioni Ortega ________________________________________________________ 

 

Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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