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4ª Reunião Ordinária da Comissão do Curso e  

Conselho de Departamento de Relações Internacionais de 2018 

15 de maio de 2018 - Horário: 10h00 - Campus Osasco - Sala 103 

 

Ao quinze dia do mês de maio de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala 103, da UNIFESP 1 

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

Osasco, realizou-se a quarta Reunião Ordinária da Comissão do Curso e Departamento de 3 

Relações Internacionais do Campus Osasco da UNIFESP do ano de dois mil e dezoito, com a 4 

presença da Coordenadora do Curso, Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa, da Chefe do 5 

Departamento, Prof.ª Dra. Fabiana Rita Dessotti e dos professores doutores: Acacio Augusto 6 

Sebastião Junior, Daniel Campos de Carvalho, Ismara Izepe de Souza,  Itaque Barbosa,  e 7 

Marina Gusmão Mendonça. Estava presente também os representantes discentes Ivo Souza 8 

Ferreira e Renato Campioni Ortega. As Professoras Karen e Fabiana iniciaram os trabalhos 9 

com a divulgação dos informes e a discussão da ordem do dia, que ocorreu da seguinte 10 

forma: Informes: 1. Departamento de Relações Internacionais – Prof.ª Fabiana iniciou com 11 

os informes referentes a Reunião da Congregação: 1) Congresso Acadêmico que acontecerá 12 

nos dias 11 e 12 de junho com apresentação de pôsteres de Monitoria, Extensão e PIBIC e 13 

apresentações de trabalhos orais. A programação já está disponível no site do Congresso e 14 

as inscrições de trabalhos estarão abertas até dia 20 de maio. Nesses dias as atividades 15 

letivas estarão suspensas. No mesmo período acontecerá a UNIFESP Mostra sua Arte e a 16 

Ecofalante. 2) Foi discutido os regimentos da Comissão de Curso e do Departamentos de 17 

Relações Internacionais.  O Regimento da Comissão de Curso foi aprovado sem observações 18 

e o do Departamento foram feitas algumas observações. Uma delas referente ao mandato 19 

do Chefe de Departamento que deve ser de 3 anos de acordo com o estatuto. E no estatuto 20 

consta também que na composição do Departamento deve ter uma vaga para Técnico 21 

Administrativo. Foi acrescentado a Extensão em algumas partes do regimento em que não 22 

foram mencionadas. Outro apontamento é que no artigo 41, parágrafo único, mencionava 23 

que o professor poderia atuar na Extensão, desde que não comprometesse a suas 24 
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atividades no Ensino, e como Pesquisa, Ensino e Extensão deve ter o mesmo peso, o 25 

parágrafo único foi retirado. As alterações foram enviadas por e-mail a todos os membros 26 

da Comissão de Curso e do Conselho de Departamento. 3) Foi apontado também na 27 

Congregação as questões levantadas referente a minuta do Regimento das Atividades 28 

Docentes dos Professores de 40 horas que são Dedicação Exclusiva. As questões foram 29 

encaminhadas também ao Prof. Emerson, que é representante do Campus na Comissão de 30 

elaboração deste regimento. 4) Foi assinada uma norma, pelo Vice-Reitor, onde todas as 31 

contratações de Professor Visitante ficariam suspensas até que saia o novo Regimento. 32 

Acreditamos que isso não interfira no nosso processo, pois a Professora já fez até o exame 33 

médico para admissão. 2. Coordenação de Curso – Prof. Karen iniciou com os informes 34 

relacionados a Câmara de Graduação da EPPEN – 1) Solicitaram que incentivem os alunos 35 

em sala para que os alunos participem do Congresso Acadêmico. 2) Foi discutido o 36 

funcionamento do Campus nos dias de Jogos do Brasil na Copa. Como ainda não recebemos 37 

nenhuma informação da Reitoria, a Câmara de Graduação decidiu, nesse primeiro 38 

momento, que durante os jogos do Brasil na Copa as atividades na EPPEN ficarão suspensas 39 

uma hora antes do jogo e uma hora depois do termino do jogo. Ordem do Dia: 1. 40 

Substituição da Coordenação do Curso a partir julho/2018 – Prof.ª Karen informou que 41 

sairá de Licença Maternidade no mês de julho, o bebê tem previsão de nascer entre o final 42 

de julho e começo de agosto. A Prof.ª Ismara, atual Vice Coordenadora do Curso, assumirá a 43 

coordenação até as próximas eleições que acontecerão em maio de 2019. O Prof. Rodrigo 44 

Medina atualmente é o terceiro suplente na coordenação do curso e aceitou assumir a vice 45 

coordenação do curso.  A propostas foi aprovada por unanimidade. A nova coordenação do 46 

curso será a Prof. Ismara e o Prof. Rodrigo até as próximas eleições  maio de 2019. 2. 47 

Solicitação da Profa. Regiane sobre o horário das suas aulas no segundo semestre/2018 – 48 

Prof.ª Regiane retorna da licença maternidade no segundo semestre de 2018 e quando 49 

solicitada as disponibilidades para a elaboração da grade de horários a Prof.ª Regiane 50 
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mandou os dias que tinha  disponibilidade no período noturno, mas solicitou que se 51 

possível, não fossem atribuídas a ela aulas no período noturno e que essas aulas fossem 52 

ministrada aos sábados pela manhã somente no próximo semestre. Foi levantada a questão 53 

de alguns alunos que trabalham aos sábados e que ficariam impossibilitados de comparecer 54 

as aulas. Foram levantadas diversas opções e impedimentos de alternativas para sanar esse 55 

problema. Foi proposto que a UC fosse ofertada excepcionalmente aos sábados pela manhã 56 

no segundo semestre de 2018, com o compromisso de que no segundo semestre de 2019 a 57 

professora oferte uma turma noturna com 80 (oitenta) vagas, independente do dia da 58 

semana, para atender a demanda dos alunos que não conseguiram cursar aos sabados no 59 

segundo semestre de 2018. A proposta foi aprovada com uma abstenção. 2. Extensão de 60 

prazo de Integralização do curso: Nayara Rovanhol (anexo) – A aluna Nayara é da turma de 61 

2012 é solicitou extensão de prazo para integralização do curso para realizar o TCC II e 62 

Atividades Complementares no segundo semestre de 2018. Na solicitação a aluna alega que 63 

não fez o TCC pois seu orientador, Prof. Fabio Luís, está com afastamento do país. Prof.ª 64 

Karen alertou que mesmo o pleito da aluna sendo reprovado pela Comissão de Curso, o 65 

pedido pode ser revertido na Câmara de Graduação ou no Conselho de Graduação.  A 66 

solicitação da aluna Nayara Rovanhol de Extensão de prazo para integralização do curso por 67 

mais 6 (seis) meses para concluir as disciplinas de TCC II e Atividades Complementares foi 68 

aprovado por unanimidade. 3. Homologação das ações de extensão: Políticas Públicas na 69 

América Latina (LABOPPI) - 09/05; e Conferência internacional sobre difusão de políticas e 70 

cooperação para o desenvolvimento (LABOPPI) - 16/05 A 19/05. – Prof. Fabiana explanou 71 

sobre as atividades e informou que já haviam sido aprovadas pelo Conselho de Extensão. As 72 

ações de Extensão apresentadas foram homologadas por unanimidade. Não havendo mais 73 

pontos a serem discutidos nesta reunião a Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa e a Prof.ª 74 

Fabiana Rita Dessotti, concluíram os trabalhos e deram a reunião por encerrada. Eu Tatiana 75 

Travassos de Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, 76 
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será assinada pela Coordenadora do Curso de Relações Internacionais do Campus Osasco, 77 

pela Chefe do Departamento de Relações Internacionais do Campus Osasco e os demais 78 

membros presentes à reunião. Osasco, quinze de maio de 2018. 79 

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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