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Reunião Ordinária do Curso de Relações Internacionais 1 

 2 

Aos sete dias do mês de dezembro de 2020 ocorreu a reunião ordinária do curso de Relações 3 

Internacionais. A reunião se deu remotamente, via aplicativo meet. Foi presidida pela coordenadora 4 

do curso, Profa. Ismara Izepe de Souza e estiveram presentes os professores: Carolina Silva Pedroso, 5 

Fabiana Rita Dessotti, Fabíola Fanti, João Alberto Amorim, Juliana Bigatão Puig, Karen Fernandez 6 

Costa, Marina Gusmão de Mendonça, Marina Gisella Vitelli, Nilo Américo Rodrigues Lima de Almeida, 7 

Osmany Porto de Oliveira e Rodrigo Medina Zagni e as representantes discentes Gabriela Yin Chen e 8 

Luisa Bastos Longo. A reunião teve início às 10h. A professora Ismara cumprimentou a todos e 9 

prosseguiu com os Informes: a) TCC’s: O Conselho de Graduação formará uma Comissão para 10 

padronizar a entrega dos TCC’s nas bibliotecas. No momento, cada campus tem seu próprio fluxo, o 11 

que tem trazido algumas divergências ao tratar esse assunto no âmbito geral. b)Formulário Comitê 12 

de Ética: Recebemos a informação de que os TCC’s que envolvem pesquisas com seres humanos 13 

deverão ser registrados no Comitê de Ética e a Direção Acadêmica delegou a assinatura dos mesmos 14 

aos Departamentos. A professora Cristina Pecequilo está se inteirando do assunto e, após, repassará 15 

as informações por e-mail a todos. A professora Fabiana esclareceu que a Direção delegou a 16 

assinatura da folha de rosto, com a informação de “aprovo” aos chefes de departamentos. Ao que 17 

tudo indica, serão seguidos os mesmos fluxos da Iniciação Científica para os TCC’s e as pesquisas que 18 

envolvam seres humanos, além do Comitê de Ética, deverão ser cadastradas na Plataforma Brasil, 19 

porém aguardaremos as confirmações da professora Cristina Pecequilo. O professor João Amorim 20 

informou que no site do Comitê de Ética tem as orientações sobre o assunto, incluindo a necessidade 21 

de registro de TCC’s, e colocou sua preocupação com alunos que estão iniciando o TCC agora e não 22 

tiveram o registro no Comitê de Ética. A professora Fabiana informou não ter recebido nenhum 23 

documento com o fluxo para esse registro, porém verificará com o professor Osmany. Relembrou 24 

que há alguns anos, houve uma reunião onde o assunto foi discutido e decidido que os TCC’s não 25 

precisariam desse registro, pois nem todos são projetos de pesquisa. O professor João informou estar 26 

preocupado com a possibilidade de estarmos atrasados com os registros e solicitou esclarecimentos 27 

de como colher a assinatura da chefia de departamento. A professora Fabiana informou que tudo 28 
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será via SEI. c) Curricularização:  A UNIFESP havia se dado o prazo de 2020 para a finalização da 29 

curricularização, porém, com o quadro da pandemia, o mesmo foi prorrogado para dezembro de 30 

2021. A alteraçaõa será publicado via portaria. O assunto será retomado via NDE com as demais 31 

demandas necessárias do curso, oportunamente. d) Avaliação ADE’s: A professora Ismara agradeceu 32 

ao empenho e participação na reunião sobre a avaliação das ADE’s, ocorrida na semana anterior. Foi 33 

muito produtiva e esclarecedora. Informou que alguns estudantes solicitaram que TCC 1 fosse 34 

ofertado em todos os semestres e não apenas em semestre ímpar. A professora informou que isso 35 

será discutido pelo NDE. e) Renato Ortega apresentou preocupação com os ingressantes que estão 36 

alheios às questões orçamentárias. Sugeriu que fosse repassado à comunidade, em especial aos 37 

ingressantes, via CARI, as atualizações sobre a questão orçamentária da universidade. As discentes 38 

Luisa e Gabriela se colocaram à disposição para ajudar nessa questão. A professora Fabiana 39 

esclareceu que essas informações são repassadas ao Campus via Congregação e os membros da 40 

mesma devem repassá-las aos seus pares. Há várias pautas importantes a serem compartilhadas 41 

neste momento, além das aulas on line. Podemos reforçar essas informações nas reuniões da 42 

Comissão de Curso e solicitar maior representatividade estudantil. Salientou que estamos próximo 43 

ao período de eleição para reitoria e a Adunifesp também  tem encaminhado constantes informações 44 

sobre o orçamento. A discente Gabriela demonstrou preocupação, pois não houve inscrição de 45 

discentes para o próximo período da Congregação. f) Formandos: No primeiro semestre de 2020, 46 

tivemos 24 formandos do curso de Relações Internacionais. Esgotados os informes, passou-se à 47 

PAUTA: Foi solicitada inserção de ponto de pauta sobre Equivalências e tratada como primeiro ponto. 48 

01- ) Equivalências Estatística e Métodos Quantitativos: A secretaria acadêmica esclareceu que a 49 

equivalência não é automática e é necessário o preenchimento dos formulários específicos. Como se 50 

trata de muitos estudantes, foi solicitado que essa equivalência fosse automática, já que consta no 51 

PPC. Dessa forma, precisamos definir até quando poderemos fazer essa equivalência e para quem 52 

não fez estatística ainda, se poderá se matricular em métodos quantitativos ou cursar estatística em 53 

outro curso. A professora Ismara propôs que, até o final de 2021, fosse feita a equivalência e a partir 54 

de 2022, apenas a manutenção de métodos quantitativos. O colegiado, unanimemente, aprovou a 55 

proposta. 02)  Solicitação de Trancamento Extraordinário de Gabrielle dos Santos Piffer: A aluna 56 
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conseguiu cursar todas as disciplinas do primeiro semestre, porém não conseguirá seguir com o 57 

segundo semestre remotamente. Apresentados os anexos, os membros do conselho, esclarecidos, 58 

aprovaram o trancamento por unanimidade. 03) Resultados do questionário sobre as ADEs (discente e 59 

docente): Todos os coordenadores foram convocados pela Prograd para discutir os resultados dos 60 

questionários. Foi apresentada ao colegiado uma planilha com os dados/respostas e solicitado que as 61 

informações não fossem repassadas para fora do âmbito da universidade. Foram discutidos e analisados 62 

pontos sensíveis relacionados à adaptação do ensino remoto. O professor Nilo sugeriu que haja 63 

melhoras na comunicação. O professor Rodrigo, como questão de ordem, sugeriu que fosse colocado 64 

tempo para fala e que ao se utilizar desse tempo, o orador seja sintético para não haver monopólio do 65 

tempo de fala. 04) Calendário de reuniões do 1 semestre de 2021: Foi apresentada a seguinte proposta 66 

ao colegiado, mantendo a primeira quinta-feira de cada mês:  67 

07-01 04-02 04-03 08-04 06-05 10-06 

Havendo necessidade de reuniões extraordinárias, será informada a tempo. Esclarecido, o colegiado 68 

aprovou o calendário unanimemente. O professor Rodrigo Medina solicitou a palavra e informou que 69 

houve a posse do ANDES, onde o mesmo compõe a chapa como secretário. Há um plantão em Brasília 70 

uma vez por mês, geralmente às segundas-feiras. Sendo assim, seria importante que suas aulas 71 

permanecessem às sextas-feiras, como estão. Nada mais havendo a ser tratado, a professora Ismara 72 

agradeceu a presença de todos e eu, Ana Paula Silveira, lavrei essa ata.  73 
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Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza 76 

Coordenadora do Curso de Relações Internacionais 77 
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Profa. Dra. Carolina Silva Pedroso  79 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  80 

Profa. Dra. Fabíola Fanti  81 

Prof. Dr. João Alberto Amorim  82 

Profa. Dra. Juliana Bigatão Puig  83 

Profa. Dra. Karen Fernandez Costa  84 
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Profa. Dra. Marina Gusmão de Mendonça  85 

Profa. Dra. Marina Gisella Vitelli  86 

Prof. Dr. Nilo Américo Rodrigues Lima de Almeida  87 

Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira  88 

Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni  89 

Sra. Gabriela Yin Chen  90 

Sra. Luisa Bastos Longo. 91 


