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Reunião Ordinária do Departamento de Relações Internacionais 1 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2022 ocorreu a reunião extraordinária do 2 

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

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

estiveram presentes os professores: Acácio Augusto Sebastião Junior, Carolina Silva 5 

Pedroso, Cristina Soreanu Pecequilo, Esther Solano Gallego, Fábio Luis Barbosa dos Santos, 6 

Ismara Izepe de Souza, João Alberto Amorim, José Alexandre Altahyde Hage, Juliana 7 

Bigatão Puig, Karen Fernandez Costa, Marcus Maurer de Salles, Marina de Gusmão 8 

Mendonça, Osmany Porto de Oliveira, Rodrigo Medina Zagni e o representante discente 9 

Isaac Aron Costa Ferreira. Justificou a ausência a professora Regiane Nitsch Bressan, A 10 

reunião teve início às 10h05min. A presidente cumprimentou a todos e prosseguiu com os 11 

INFORMES: 1- Informes da coordenação: Sobre a reunião do conselho Universitário, em 12 

relação ao retorno presencial, o professor Acácio informou que a autonomia das direções de 13 

cada Campus é que vai prevalecer sobre as comissões locais. As orientações que deverão ser 14 

seguidas estão no documento encaminhado ontem a este conselho, pela secretária, e que trata 15 

de todos os cuidados e orientações sanitárias. Os professores que não voltarem 16 

presencialmente, devido às comorbidades,  permanecerão em regime de ADE  e serão 17 

avaliados pelo SESMT.  Salientou que os planos de ensino deverão ser adequados a cada 18 

momento, seja ele ADE ou presencial. O professor Acácio esclareceu que toda UC presencial 19 

pode ter até 40% de sua carga horária de forma não presencial. Ainda, lembrou que foi 20 

orientado para que sejam divulgadas, clara e amplamente, entre os alunos todas as disciplinas 21 

que serão oferecidas de forma presencial e remota. A professora Marina Gusmão solicitou 22 

confirmações formais sobre permanência em regime remoto: envio de 23 

documentações,  avaliações,  se houve  alterações nos formatos e critérios para o regime em 24 

ADE ou se permanecerá como estava.  O professor João Amorim solicitou esclarecimentos 25 

sobre as decisões descentralizadas e as interpretações diversas entre as normativas publicadas 26 
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nos vários órgãos e as instâncias deliberativas criadas pela UNIFESP. Questionou sobre a 27 

existência de uma autoridade sanitária no campus que irá se responsabilizar pela fiscalização 28 

e cumprimento das regras sanitárias. Afirmou que essas questões não estão claras nas 29 

normativas para retorno. O professor Acácio expôs que, ao seu entendimento, essas questões 30 

serão resolvidas pelo Campus. Em resposta à professora Marina sobre as avaliações e 31 

presenças nas atividades remotas, informou que permanecerão como estavam. Ainda, 32 

ratificou sobre a exigência da autodeclaração e da avaliação pelo SESMT. A professora 33 

Fabiana sugeriu a inclusão de um terceiro item de pauta para deliberar sobre as atividades e 34 

professores que permanecerão remotamente. O professor Acácio sugeriu aguardar a próxima 35 

reunião da comissão de curso,  que já contará com a lista geral dos professores que 36 

permanecerão em regime remoto,  com  as observações da Câmara de Graduação. A 37 

professora Esther informou que ontem foi aprovada, em reunião extraordinária do Conselho 38 

Universitário, a exigência do comprovante de vacina para retorno presencial. Caso o aluno 39 

não tenha o comprovante vacinal será exigido um laudo médico com os motivos que 40 

justificam a não vacinação. Expôs algumas situações tais como distanciamento mínimo entre 41 

as carteiras dos alunos, algumas práticas operacionais e orientações sanitárias.  A professora 42 

Ismara  complementou  a informação compartilhando que  foi apresentado o resultado da 43 

pesquisa sobre as vacinas dos servidores. O Campus Osasco possui 100% dos servidores 44 

vacinados. O professor Acácio informou que existe a possibilidade de uma reunião 45 

extraordinária da Câmara de Graduação que irá sedimentar essa questão dos professores que 46 

permanecerão em regime remoto devido às comorbidades. O professor João Amorim 47 

informou que a direção do campus apresentou, na reunião da comissão local de retorno, duas 48 

simulações para preenchimento das salas de aula considerando o distanciamento  exigido, 49 

pois caberão apenas 25 alunos  por sala. A professora Fabiana solicitou  aos professores que 50 

já tem certeza que permanecerão em regime remoto a inclusão do plano de ensino no Drive. 51 

2- Informes da congregação: O servidor Carlos solicitou maior participação no NAI.  Foi 52 
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apresentada a nova Loa. Houve o esclarecimento sobre o seguro que cobriria os danos 53 

causados pelo roubo ocorrido no Campus que repôs um valor muito pequeno, devido à 54 

desvalorização dos bens. Houve uma manifestação sobre a atuação política da EPPEN feita 55 

pelos professores Fábio Venturini, Nildes e Cláudia Tessari. A nova coordenação do curso de 56 

Administração será composta pelas professoras Gabriela e Márcia Carvalho. 3- Informações 57 

sobre o concurso de livre docência: A professora Fabiana informou que o concurso foi 58 

realizado com sucesso e a professora Cristina foi aprovada com nota máxima. 4- Informações 59 

sobre o concurso de África e Oriente Médio: O concurso ocorreu de 14 a 16 de fevereiro. 60 

Tudo transcorreu de forma tranquila e positiva. O prazo para recurso foi até ontem e, dessa 61 

forma, a solicitação de nomeação será imediata. 5 - Outros informes: Não houve. Esgotados 62 

os informes, passou-se à ORDEM DO DIA: 01 - Alteração da representação do 63 

departamento na Câmara de Pós Graduação: Há pouco tempo houve eleição para 64 

coordenação e vice da Câmara de Pós-Graduação, sendo eleitos a professora Marina 65 

Yamamoto como coordenadora e o professor Evandro Lopes como vice. A professora 66 

Fabiana solicitou voluntários para representação do departamento na câmara de Pós-67 

Graduação. Explicou que as reuniões ocorrem uma vez por mês, às quintas-feiras à tarde. 68 

Houve dificuldade de candidaturas devido ao horário das reuniões. Os professores Rodrigo e 69 

Juliana se propuseram a participar, desde que o horário das reuniões seja alterado ou, 70 

havendo a possibilidade de não comparecimento neste semestre. Ficou acordado de 71 

encaminhar um ofício à Câmara de Pós-Graduação informando essas colocações. 02 - 72 

Composição de comissão para revisão e adequação do regulamento do NDE: Trata-se do 73 

último documento que precisa ser revisto após o novo PPC. Após discussões, sugestões e 74 

esclarecimentos, foi proposto o seguinte encaminhamento: Retornar às áreas originais (antes 75 

de 2015), a presidência ser feita pelo coordenador de curso ou seu indicado e a representação 76 

ser feita pela Comissão de Curso. Os conselheiros aprovaram a proposta por 77 
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unanimidade.  Esgotados os pontos, a professora Fabiana agradeceu a presença de todos, 78 

finalizou a reunião  e eu Ana Paula Silveira lavrei esta ata. 79 

 80 

 81 

__________________________________ 82 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti 83 

Chefe do Departamento de Relações Internacionais 84 
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Ana Paula Silveira 87 

Secretária do Departamento de Relações Internacionais  88 
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