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Reunião Ordinária do Departamento de Relações Internacionais 1 

Aos vinte e três dias do mês de junho de 2022 ocorreu a reunião ordinária do 2 

Departamento de Relações Internacionais. A reunião se deu remotamente, via 3 

aplicativo Meet. Foi presidida pela Chefe do Departamento, Profa. Dra. Fabiana Rita 4 

Dessotti, e estiveram presentes os professores: Acácio Augusto Sebastião Júnior, 5 

Carolina Silva Pedroso, Esther Solano Gallego, Ismara Izepe de Souza, Juliana de 6 

Paula Bigatão Puig, Karen Fernandez Costa, Osmany Porto de Oliveira, Regiane 7 

Nitsch Bressan, Rodrigo Medina Zagni e o discente Pedro Henrique Correia Cruz 8 

Isaac Aron Costa Ferreira. Justificaram a ausência os professores Cristina Soreanu 9 

Pecequilo, Marcus Maurer de Salles, João Alberto Amorim, Marina Gusmão de 10 

Mendonça, José Alexandre Althayde Hage e Fábio Luis Barbosa dos Santos. A 11 

reunião teve início às 10h06min. A professora Fabiana cumprimentou os presentes e 12 

iniciou tratando do EXPEDIENTE: 1- Aprovação das atas (anexas) 06-03-17 / 22-02-13 

18 / 19-06-18 / 20-08-18 / 17-09-18 / 19-11-18 / 24-05-17 A professora Fabiana 14 

solicitou que a secretária explicasse o motivo das atas antigas estarem sendo aprovada 15 

neste momento. A secretária explicou o que tanto o curso quanto o departamento não 16 

tinham publicações no site e para atualizá-lo as atas vieram simultaneamente para 17 

avaliação e aprovação. A professora Fabiana e a professora Ismara solicitaram que 18 

fosse feito um levantamento para que não ficasse nenhuma ata perdida. Solicitaram, 19 

ainda, que as atas feitas pelo secretário Aníbal fossem refeitas. As atas foram 20 

aprovadas com uma abstenção. 2 Aprovação das atas de 16-12-21 / 24-02-22 / 28-04-21 

22. Disponibilizadas previamente no drive. Em votação os membros aprovaram as atas 22 

por unanimidade. Seguiu com os INFORMES: 01- Comissão de Curso: O professor 23 

Acácio informou que um professor da universidade federal do Amapá entrou em 24 

contato, pois está fazendo um levantamento sobre os egressos dos cursos de relações 25 
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internacionais. Os demais informes poderão aguardar a reunião ordinária da comissão 26 

de curso. 02- Departamento: resultado do concurso de Negociações Internacionais e 27 

encaminhamentos: O departamento teve um candidato classificado para o concurso de 28 

negociações internacionais, Professor Doutor Guilherme Augusto Guimarães Ferreira. 29 

A diretoria acadêmica solicitou a homologação do resultado do concurso,  pois se a 30 

homologação não ocorrer até o dia 2 de julho, para que a mesma não seja prejudicada 31 

devido ao período de restrição eleitoral. Informou que a CAEC recebeu um recurso 32 

específico para curricularização  que será distribuído através de um edital. O curso de 33 

relações internacionais não conseguiu nenhum tipo de recurso. Foram feitos 34 

questionamentos por meio da coordenação do curso e chefia de departamento à 35 

Direção Acadêmica e Câmara de Extensão e Cultura. O professor Acácio informou 36 

que foi um edital muito mal elaborado e a Secretaria Acadêmica esclareceu que as 37 

disciplinas curricularizadas precisam ser encaminhadas à secretaria com o número de 38 

inscrição do siex antes do início do semestre. Compartilhou sua percepção de que por 39 

ser o primeiro curso com a carga horária curriculrizada, sofrerá os danos das 40 

adaptações. Quanto aos recursos da CAEC, a professora Fabiana esclareceu que o 41 

coordenador da Câmara de Extensão e Cultura solicitou algumas informações e o 42 

curso poderá pleitear a partir do segundo semestre, embora o departamento possa 43 

manifestar interesse neste semestre. Os recursos serão encaminhados semestralmente. 44 

Por haver muitas dúvidas quanto à forma de distribuição desses recursos, será 45 

solicitado maiores esclarecimentos à CAEC, via Departamento. Ficou combinado que 46 

o representante do departamento na câmara de extensão e cultura também levará os 47 

questionamentos das distribuições dos recursos para serem apresentados na próxima 48 

reunião ordinária.  Afastamento da chefia para viagem de pesquisa e substituição até o 49 

dia 01/07: A professora Fabiana informou que se afastará por conta do projeto 50 
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Realidade Latino Americana de 25/06 a 17/07. O professor Osmany assumirá a chefia 51 

de departamento até 1º de julho, quando termina o mandato desta chefia. A professora 52 

Ismara agradeceu a professora Fabiana e ao professor Osmany pela condução do 53 

departamento durante o período, ressaltou o empenho nos processos de 54 

reconhecimento da carreira docente, institucionalização e toda a transparência 55 

dispensada. A professora Karen também agradeceu à professora Fabiana pelos seis 56 

anos de dedicação ao Departamento e pelo sucesso na implementação da 57 

institucionalização. Parabenizou pela resistência e perseverança diante dos obstáculos, 58 

que não foram poucos. O professor Acácio ratificou as falas da professora Ismara e 59 

Karen, ressaltando toda a isonomia e sensibilidade diante das demandas do 60 

departamento e NDE. O professor Rodrigo corroborou com todas as falas anteriores 61 

e complementou dizendo que foi uma posição vanguardista que abriu caminho aos 62 

próximos. Ressaltou a presença marcante do reconhecimento da diversidade 63 

que propiciou a inclusão e crescimento de forma geral. A professora Fabiana 64 

agradeceu a todos e informou que, junto ao professor Osmany, após o retorno de sua 65 

viagem, desenvolverá um relatório sobre o tempo de sua gestão do departamento. 66 

Compartilhou que desenvolveu seu trabalho sempre priorizando o melhor para todos. 67 

Agradeceu a colaboração de todos em todos os momentos. Citou a institucionalização 68 

com os regimentos, a implementação do canal do YouTube, o concurso de livre 69 

docência, os concursos que foram realizados, a contratação de professores visitantes, a 70 

representações na congregação e comissão de bancas, a elaboração do novo PPC como 71 

parte dos trabalhos desenvolvidos sob sua gestão. Ressaltou que todos os trabalhos 72 

desenvolvidos foram muito gratificantes. Todas essas citações constarão no relatório. 73 

O professor Osmany também agradeceu a professora Fabiana e reforçou todas as 74 

atividades comentadas pela professora mesma. Expôs que o desenvolvimento dos 75 
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trabalhos foi uma experiência única, gratificante e importante. Ressaltou que a criação 76 

da rotina do departamento foi muito marcante a seu ver. Agradeceu a cooperação de 77 

todos durante o período de condução do departamento e desejou sucesso à próxima 78 

gestão. ORDEM DO DIA: 01- Atribuição de aulas 2.2022: O documento com as 79 

atribuições foi encaminhado previamente ao conselho para apreciação. Lembrou que a 80 

professora Carolina entrará em licença maternidade a partir de setembro. O professor 81 

Anselmo assumirá as atividades complementares e colaborará com a professora 82 

Juliana na UC TCC1. Em TCCII, a atribuição será feita diretamente com o professor. 83 

A professora Regiane informou que assim que receber as ementas das eletivas 84 

encaminhará ao conselho para apreciação via e-mail. O conselho discutiu a viabilidade 85 

da aprovação da carga horária dessas eletivas, 30h cada, a disponibilidade de vagas e a 86 

relevância de oferecer eletivas que garantam a entrada do aluno no mercado de 87 

trabalho durante a graduação. O conselho deliberou por aceitar o oferecimento dessas 88 

duas disciplinas eletivas desde que seja possível validar as 60 horas de eletivas. 89 

Devidamente esclarecidos, o conselho aprovou a atribuição de aulas para o 2º 90 

Semestre de 2022 por unanimidade. 2- Nomeação do Prof. Anselmo Otavio e 91 

possíveis atribuições: A professora Fabiana esclareceu que a pendência é uma 92 

questão orçamentária. Sendo liberado o orçamento, o professor será nomeado. A 93 

proposta é que a soma o lugar da professora Carolina em negociações internacionais, 94 

as atividades complementares e colaborará com a professora Juliana na UC TCC1. O 95 

conselho aprovou a proposta por unanimidade. 3- Formação de GT para revisão do 96 

Regimento do Departamento (inclusão de reuniões remotas e outros ajustes) O item 97 

foi prejudicado e adiado para a próxima reunião. 4- Eleição da nova Chefia de 98 

Departamento: Houve apenas a inscrição de uma chapa, composta pelo professor 99 

Rodrigo Medina Zagni e o professor Fábio Luis dos Santos, chefia e vice chefia. O 100 
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professor Rodrigo, com a palavra, informou que pretende dar andamento aos trabalhos 101 

com o mesmo afinco da gestão anterior. Compartilhou sua percepção de como a 102 

educação e a universidade pública vem sendo destratada pelo governo. Salientou seu 103 

compromisso de alinhar a chefia do departamento à luta política por recursos e 104 

construção mais robusta para viabilizar as pesquisas. A votação foi aberta e a chapa foi 105 

eleita por unanimidade. O conselho parabenizou à chapa eleita e desejou sucesso para 106 

a nova gestão. 5- Homologação dos afastamentos do país dos professores: Fabiana 107 

Rita Dessotti, José Alexandre Althayde Haje e Fábio Luis Barbosa dos Santos: 108 

A Professora Fabiana esclareceu que os afastamentos são pelas demandas do projeto 109 

América Central. O conselho homologou os afastamentos do país dos professores por 110 

unanimidade. Esgotados os pontos A professora Fabiana agradeceu a presença de 111 

todos, encerrou a reunião e eu Ana Paula Silveira lavrei essa ata. 112 

 113 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti 114 

Chefe do Departamento de Relações Internacionais 115 

 116 

Ana Paula Silveira 117 

Secretária do Departamento de Relações Internacionais 118 


