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Reunião Ordinária do Departamento de Relações Internacionais 1 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2022 ocorreu a reunião ordinária do 2 

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

aplicativo Meet. Foi presidida pelo Chefe do Departamento, Prof. Dr. Rodrigo Medina 4 

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

Anselmo Otávio, Cristina Soreanu Pecequilo, Fabiana Rita Dessotti, Guilherme 6 

Augusto Guimarães Ferreira, Ismara Izepe de Souza, João Alberto Amorim, Juliana de 7 

Paula Bigatão Puig, Marina Gusmão de Mendonça, Regiane Nitsch Bressan, e o 8 

discente Marcela Furlan de Cena. Justificaram a ausência os professores Esther 9 

Solano Gallego, José Alexandre Althayde Hage, Karen Fernandez Costa e Fábio Luis 10 

Barbosa dos Santos. A reunião teve início às 10h09min. O professor Rodrigo 11 

cumprimentou os presentes e iniciou justificando a ligeira alteração no calendário do 12 

departamento mantendo a bimestralidade dos encontros. Prosseguiu tratando do 13 

EXPEDIENTE: Homologação da Ata de 11-08-22: O conselho aprovou a ata havendo 14 

uma abstenção. Seguiu com os INFORMES: O professor Rodrigo iniciou os informes 15 

repassando a notícia oficial sobre a renúncia do professor reitor Nelson Sass. 16 

Expressou sua preocupação sobre as possíveis atitudes políticas relacionadas a isso. A 17 

professora Ismara, representante no CONSU, informou que, possivelmente, haverá 18 

uma reunião com essa pauta e as interpretações regimentais sobre a substituição no 19 

cargo de reitor. O presidente pediu desculpas por não ter incluído os informes da 20 

comissão de curso como item.  O professor Acácio informou que, na próxima 21 

semana, o campus receberá uma escola com alunos do ensino médio para conhecer 22 

a universidade. Os demais informes serão repassados na própria reunião da comissão 23 
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de curso que ocorrerá na próxima semana. 1. Reuniões de transição: O professor 24 

Rodrigo informou que, embora seja apenas a terceira reunião como presidente, os 25 

assuntos estão fluindo com sucesso. Lembrou que foi indicado para compor a 26 

Comissão que discutirá os critérios para Promoção ao Nível de Professor Associado, 27 

bem como comporá a Comissão de Bancas e Concursos da EPPEN. 2. Posse de 28 

Guilherme Augusto Guimarães Ferreira: Todas as demandas pertinentes a posse do 29 

professor Guilherme foram realizadas com sucesso. Com a palavra, o professor 30 

Guilherme agradeceu as boas vindas e se colocou à disposição para somar. 3. 31 

Exoneração do Prof. Marcus Maurer de Salles: O Departamento deve pensar no edital 32 

para suprir a vaga do professor Marcus. A exoneração oficial será dia 30 de setembro. 33 

3. Representantes dos Docentes na Câmara de Extensão e Cultura (CAEC) do 34 

campus Osasco: O Departamento já possui dois professores representantes na 35 

Câmara, a professora Fabiana e o professor Anselmo. As inscrições ocorrerão até o 36 

dia 01 de setembro. O professor Rodrigo ressaltou a importância do envolvimento 37 

nas atividades extensionistas, citou possíveis reflexos dessas atividades no curso e a 38 

representação do departamento nesta Câmara. 4. Informes da Congregação: a) 39 

Implementação do sistema de monitoramento (câmeras e alarmes) no campus: Está 40 

em fase de implementação sistema de monitoramento por câmeras e alarme no 41 

Campus. Faz-se necessário informar a segurança caso haja a necessidade de ficar no 42 

Campus além do horário. É uma fase experimental e para avaliação de possíveis 43 

ajustes. b) Assinatura da Carta em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de 44 

Direito da USP: Ressaltou a importância de reafirmar a carta em defesa da 45 

democracia e do Estado democrático de direito neste momento delicado de ameaças 46 
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ao sistema eleitoral.  c) Regimento da EPPEN: Solicitou a secretária para confirmar se 47 

o regimento da EPPEN também já está publicado para as adequações do Regimento 48 

do departamento. Existe uma possibilidade de parceria em pesquisa entre a 49 

Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Osasco e a Unifesp. O Campus Osasco 50 

está pleiteando um convênio com a Secretaria em questão. A Direção Acadêmica 51 

solicitou que o departamento apresente ideias para este convênio. O retorno 52 

presencial das atividades acadêmicas será dia 05 de setembro e, de acordo à nova 53 

portaria, está dispensado uso de máscaras. 5. Prêmio de Excelência em Pesquisa da 54 

Unifesp: A professora Cristina está concorrendo a esse prêmio.  O presidente 55 

expressou sua torcida pela professora Cristina, bem como os demais membros do 56 

conselho. 6. Informes da Câmara de Pós-Graduação: a) Apresentação APCN 57 

"Democracia, sustentabilidade e Políticas Públicas" - Eixo Multidisciplinar: São vinte 58 

docentes participantes, sendo três externos. Está em fase de estruturação e muito 59 

importa ao curso, bem como à Unidade Acadêmica. Esclareceu que vários informes 60 

se fundiram. Esgotados os informes, passou-se à ORDEM DO DIA: Solicitou a 61 

autorização do conselho para inverter a pauta e votar, primeiramente, o item de 62 

atividade remunerada da professora Cristina. O conselho autorizou a inversão de 63 

pauta unanimemente. 10. Atividade Remunerada, de caráter esporádico, da docente 64 

Cristina Soreanu Pecequilo SEI 23089.029374/2022-01: A professora Cristina 65 

agradeceu pelas palavras sobre o prêmio e explicou que a atividade remunerada se 66 

refere a uma aula como professora convidada no mestrado da universidade de Itajaí. 67 

Ao todo, serão 3 horas aulas no mestrado. Devidamente esclarecidos, os membros 68 

do conselho aprovaram a solicitação por unanimidade. O professor Rodrigo solicitou 69 
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que o conselho votasse pela permanência ou não de aprovar as solicitações dessas 70 

atividades por e-mail. O conselho, unanimemente, votou pela permanência da 71 

aprovação por e-mail. 01- Reforma do Regimento Reporte parcial do Grupo de 72 

Trabalho para a reforma do Regimento do Departamento (Rodrigo e Fabiana):  o 73 

presidente informou a dependência da finalização do regimento da EPPEN para que 74 

os trabalhos da reforma do Regimento do departamento possam ser finalizados. 75 

Apresentou, compartilhando as sugestões com todos, algumas sugestões de 76 

alteração que não dependem do regimento da EPPEN, sobre a carreira docente. 77 

Explanou suas percepções. A professora Cristina informou que as promoções e 78 

carreira da Unifesp precisam ter critérios unificados e são assuntos discutidos na 79 

CPPD, bem como todos os decretos,  resoluções e demais legislações pertinentes ao 80 

tema. Ressaltou que se trata de um tema que está sendo repensado e discutido no 81 

âmbito da universidade. O professor Rodrigo agradeceu os esclarecimentos da 82 

Professora Cristina e adequou a proposta do Regimento. Quanto ao Artigo 13 sugeriu 83 

a alteração da periodicidade das reuniões do Conselho de departamento para 84 

bimestralmente, bem como sua forma, presencial ou remotamente. Sugeriu ainda 85 

algumas alterações e adequações nos artigos 14 e 15. 2. Criação de grupo de 86 

trabalho para pensar a Pós-Graduação no departamento: O presidente expôs que, 87 

para o departamento, essa questão é um desafio muito importante, demandando um 88 

esforço organizado para a criação de uma pós-graduação. Citou algumas etapas que 89 

o departamento terá que vencer para atingir esse objetivo. Citou duas possibilidades: 90 

uma pós-graduação surgida do próprio departamento e outra advinda de um 91 

programa interdisciplinar, lembrou, ainda, do programa Santiago Dantas. Propôs o 92 
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encaminhamento da criação de um GT (grupo de trabalho) para o desenvolvimento 93 

dessa proposta. Após discussões, sugestões e esclarecimentos, os professores 94 

Anselmo, Acácio e Juliana se propuseram a compor o grupo. O conselho aprovou por 95 

unanimidade a criação do grupo de trabalho e os nomes dos professores Anselmo, 96 

Acácio, Guilherme, Rodrigo e Juliana para compô-lo. 3- Criação de grupo de trabalho 97 

para a criação do site do Departamento: item prejudicado. 4- Reporte sobre o 98 

processo de elaboração do perfil de vaga para professor visitante: item 99 

prejudicado. 5- Estreitamento de relações com a ABRI (Osmany): item prejudicado. 100 

6- Proposta de conferência do Prof. Dr. Reis Friede: O Professor Rodrigo esclareceu 101 

que o professor é do Ministério Público Federal e sugeriu o acolhimento do professor 102 

para uma conferência por e-mail. 7- Pedido de redistribuição (Rodrigo Davi Almeida, 103 

docente do Departamento de História da UFMT, da área de História Moderna e 104 

Contemporânea):  o presidente lembrou que há um pacto de não aceitar os pedidos 105 

de redistribuição no departamento, pois, havendo vaga disponível, a mesma será 106 

concursada. 8- Calendário das reuniões do Conselho de Departamento: O professor 107 

Rodrigo propôs a seguir com a bimestralidade das reuniões seguindo a partir deste 108 

encontro. O conselho aprovou por unanimidade. 09- Representação do 109 

Departamento na Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: O professor Rodrigo 110 

informou que, devido às suas aulas e da sua suplente, professora Juliana, não 111 

conseguirão acompanhar as reuniões que ocorrem às quartas-feiras às 14h. Solicitou 112 

sua substituição nesta Câmara. O professor Guilherme se candidatou para compor, 113 

representando o departamento, a câmara de pós-graduação e pesquisa. O professor 114 

Acácio se dispôs a ser o vice representante. O conselho aprovou por unanimidade a 115 
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indicação do professor Guilherme como representante e o professor Acácio como 116 

vice. Esgotados os pontos e não havendo mais o que se tratar, o presidente, 117 

Professor Rodrigo, agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e eu Ana 118 

Paula Silveira lavrei essa ata. 119 

 120 

Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni 121 

Chefe do Departamento de Relações Internacionais 122 

EPPEN-UNIFESP 123 

 124 

 125 

Ana Paula Silveira 126 

Secretária do Departamento de Relações Internacionais 127 

EPPEN-UNIFESP 128 

 129 


