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Reunião Ordinária do Departamento de Relações Internacionais 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2022 ocorreu a reunião ordinária do 

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

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

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

Anselmo Otávio, Cristina Soreanu Pecequilo, Esther Solano Gallego, Fabiana Rita 

Dessotti, Guilherme Augusto Guimarães Ferreira, Ismara Izepe de Souza, José 

Alexandre Althayde Hage, Karen Fernandez Costa, Juliana de Paula Bigatão Puig, 

Marina Gusmão de Mendonça, Osmany Porto de Oliveira e a discente Marcela Furlan 

de Cena. Justificaram a ausência os professores Fábio Luis Barbosa dos Santos, 

Regiane Nitsch Bressan e João Alberto Amorim. A reunião teve início às 10h05min. O 

professor Rodrigo cumprimentou os presentes e iniciou justificando a ligeira 

alteração no calendário do departamento mantendo a bimestralidade dos encontros. 

Prosseguiu tratando do EXPEDIENTE: 01- Aprovação da ata de 29-09-22: Em votação, 

a ata foi aprovada com uma abstenção. Prosseguiu com os INFORMES: 01- 

Estreitamento de relações com a ABRI (Osmany): Devido a um problema técnico com 

a internet do professor Rodrigo, esse informe foi feito enquanto o mesmo restaurava 

sua conexão. O Professor Osmany informou sobre e ressaltou a necessidade maior 

aproximação à ABRI e propor atividades conjuntas. O professor Acácio 

complementou lembrando que nosso curso foi tomado como referência pelos 

demais no quesito da curricularização das atividades de extensão. O professor 

Rodrigo retornou e iniciou com os informes da congregação de 4 de novembro: a) foi 

publicado o ranking do Estadão onde os cursos da nossa unidade acadêmica foram 
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muito bem avaliados e o curso de Relações Internacionais recebeu 4 estrelas. b) O CG 

de outubro aprovou o regimento da EPPEN e, dessa forma, poderá ser dado 

andamento ao Regimento do Departamento. Esclareceu que, mesmo aprovado pelo 

CONSU, ainda está pendente de assinatura da Reitoria. c)  foi divulgado o calendário 

acadêmico para o primeiro semestre de 2023, sendo o início das aulas o dia 13 de 

Março. d) houve algumas alterações para editais de concursos. Antes, era necessária 

a aprovação pela comissão de bancas e após pela Congregação. A partir de agora, 

apenas aprovarão a vaga a ser concursada. Jogos do Brasil: foi publicada uma 

portaria, no dia 9 de novembro, com as informações de alteração de horário nos dias 

de jogos do Brasil na Copa do Mundo. O professor Rodrigo solicitou aos presentes 

adequarem as reposições necessárias quando as aulas coincidirem com os dias de 

jogos. Informes da comissão de curso: O professor Acácio cumprimentou os 

presentes e informou que a grade horária será encaminhada até o dia 27/11 à 

secretaria acadêmica. Solicitou que, caso tenha havido alguma alteração nos planos 

de ensino, encaminhá-los com a máxima urgência, bem como as alterações das UC’s 

curricularizadas. Lembrou que o curso foi habilitado pelo edital de bolsa de ações 

afirmativas de permanência dos cursos de graduação e bolsa de pesquisa para os 

cursos de pós-graduação. Haverá uma segunda fase para avaliação e concessão 

dessas bolsas.  Seguiu-se com a ORDEM DO DIA: 01- Concurso para a vaga do Prof. 

Marcos Maurer Salles: O presidente lembrou que se trata da vaga do professor 

Marcos Maurer, exonerado em 30 de setembro. Houve várias alterações para 

adequação dos próximos editais. Ressaltou a necessidade de repensar o perfil dessa 

vaga, adequando-a às principais necessidades e demandas do curso. Houve uma 
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mudança brusca nos critérios de realização dos concursos públicos, principalmente 

no que diz respeito ao oferecimento de vagas de cotas e pessoas com deficiências. Os 

concursos ocorrerão apenas duas vezes por ano: janeiro e julho. O departamento 

precisa enviar, inicialmente, a subárea da vaga ofertada e a composição da banca 

diretamente à Pró-Pessoas. Ressaltou que pontos de concurso e comissão de banca 

não passarão mais pela Congregação, mas sim serão encaminhados diretamente à 

divisão de concursos da Pró-Reitoria de gestão com pessoas. Os documentos 

relativos a esses novos critérios foram encaminhados previamente aos membros do 

Conselho por e-mail. Solicitou aos presentes que estudem o material para que a vaga 

seja traçada o mais adequadamente possível. A professora Fabiana solicitou a palavra 

e resgatou algumas informações dos concursos anteriores referentes às vagas dos 

professores Guilherme e Anselmo, que ainda não estão lecionando em suas 

respectivas áreas, para colaborar com os trabalhos de elaboração deste edital. A 

professora Cristina salientou a necessidade de uma reforma do PPC para inclusão da 

unidade curricular África e Oriente Médio e Negociações e avaliar minuciosamente a 

grade do curso para identificar qual a área e subárea do novo edital. O professor 

Acácio lembrou que a área do professor Anselmo e Guilherme não entraram na 

reforma do PPC devido à instabilidade, o que não impede a alteração, caso 

necessário. Após discussões, opiniões e esclarecimentos foram levantados alguns 

pontos relevantes e proposto como encaminhamento enviar ao NDE a presente 

discussão sobre a adequação das disciplinas no PPC sugerindo a inclusão das UC’s 

África e Oriente Médio e Negociações Internacionais como obrigatórias e a UC 

Economia Política Internacional para estudo e devolutiva a este conselho. Após 
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discussões e esclarecimentos, foi proposto encaminhar ao NDE a discussão sobre a 

modificação do documento contemplando a UC África e Oriente Médio e 

Negociações Internacionais, o levantamento das demandas da subárea para o 

concurso e o oferecimento de eletivas e, após, pensar na alteração do PPC. O 

conselho aprovou por unanimidade. 2- Reforma do Regimento: A professora Fabiana 

informou que está de posse do documento aprovado pelo CONSU e sugeriu 

compartilhar com os colegas para discussão na próxima reunião. 3- Reporte do grupo 

de trabalho de Pós-Graduação (reunião de 10/11, 10h) O grupo se reuniu sob a 

coordenação do professor Guilherme e dado andamento às discussões sobre as 

possibilidades de elaboração de uma APCN. Com a palavra, o professor Guilherme 

esclareceu que foram pensadas duas propostas de modalidade e área: 

Multidisciplinar e a de CPI RI. Definiu-se que será um mestrado acadêmico na área de 

CPI RI. O professor Anselmo informou que a escrita do projeto já teve início e expôs 

que sugestões são bem vindas. Em resposta à professora Fabiana e ao professor 

Osmani, o professor Rodrigo informou que, em seu entendimento, não podemos 

deixar de avançar na elaboração da nossa APCN e esclareceu que não há 

concorrência ou conflito com a proposta para Santiago Dantas. O professor Rodrigo 

conversará com a professora Cristina para verificar se houve alguma novidade na 

proposta com Santiago Dantas. Os membros do GT esclareceram várias dúvidas e 

questionamentos vindos do conselho. 03- Criação de grupo de trabalho para a 

criação do site do Departamento. Ponto prejudicado. 04- Reporte sobre o processo 

de elaboração do perfil de vaga para professor visitante (Osmany) Ponto 

prejudicado. Esgotados os pontos e não havendo mais o que se tratar, o Presidente 
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agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e eu, Ana Paula Silveira, lavrei 

esta ata. 

 

Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni 

Chefe do Departamento de Relações Internacionais 

EPPEN-UNIFESP 

 

 

Ana Paula Silveira 

Secretária do Departamento de Relações Internacionais 

EPPEN-UNIFESP 

 


