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Reunião Ordinária da Comissão do Curso de Relações Internacionais 1 

 2 

Aos três dias do mês de fevereiro de 2022 ocorreu a reunião ordinária do curso de 3 

Relações Internacionais. A reunião se deu remotamente, via aplicativo Meet. Foi 4 

presidida pelo coordenador do curso, Prof. Acácio Augusto Sebastião Junior e 5 

estiveram presentes os professores: Carolina Silva Pedroso, Cristina Soreanu 6 

Pecequilo, Esther Solano Gallego, Fabiana Rita Dessotti, Fábio Luis Barbosa, Ismara 7 

Izepe de Souza, João Alberto Amorim, José Alexandre Atahyde Hage, Marcus Maurer 8 

de Salles, Marina Gisela Vitelli, Marina Gusmão de Mendonça, Osmany Porto de 9 

Oliveira, Regiane Nitsch Bressan, Rodrigo Medina Zagni, Salvador Shalvezon e a 10 

discente Luiza Goloubkowa. Justificaram a ausência os professores Karen Fernandez 11 

Costa, Juliana de Paula Bigatão Puig. A reunião teve início às 9h06min. O professor 12 

Acácio cumprimentou os presentes e deu iniciou pelo EXPEDIENTE: Aprovação das 13 

atas de 07/10 e 02/12 (disponibilizadas no drive). Aprovadas por unanimidade. 14 

Prosseguiu com os INFORMES: CG: - Ano letivo: O professor Acácio informou que, 15 

até segunda ordem, está mantida a volta presencial para o dia 6 de Abril. Não houve 16 

discussões sobre retorno híbrido, as adequações e exigências sanitárias no campus. 17 

Lembrou que parte dos trabalhos administrativos permanecerão remotamente, tais 18 

como as reuniões de cursos, departamentos e os trabalhos dos Taes’s.  Não haverá 19 

disponibilização de testes para identificação de contaminação. Caso alguém seja 20 

diagnosticado positivamente com covid, será afastado pelo tempo 21 

recomendado. Havendo professores que possuam alguma comorbidade, será tratado 22 

como excepcionalidade. Segundo protocolo de retorno da Unifesp todas essas questões 23 

serão tratadas primordialmente pela Congregação do Campus, pois a mesma possui 24 

autonomia para tal.   25 
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- Retorno Presencial - Discussões Sanitárias: O professor João Amorim solicitou a 26 

palavra e se pronunciou como membro da comissão de retorno presencial, 27 

compartilhando algumas questões trazidas pelos alunos. Ratificou as nossas condições 28 

estruturais que vão de encontro às exigidas pelas sanitárias para o retorno presencial. 29 

Pontuou que, amanhã, na reunião da Congregação, haverá um posicionamento da 30 

Adunifesp sobre o retorno presencial que envolverá todas essas questões. Ainda, 31 

lembrou que a própria resolução da Unifesp sobre o retorno presencial possui 32 

apontamentos sobre questões especiais relacionadas a docentes. O comitê de 33 

epidemiologia informou que há perspectivas de controle da variante ômicron até 34 

março. Também, lembrou que há expectativas de retorno para o Campos Quitauna. A 35 

professora Marina Gusmão se posicionou informando ser do grupo de risco devido à 36 

idade e se recusa a voltar presencialmente neste momento.  O professor Acácio 37 

esclareceu que o comprovante de vacina não poderá ser impeditivo para que o aluno 38 

frequente as aulas. O colegiado discutiu sobre as legalidades que envolvem essa 39 

questão.  40 

- Pasta Verde : Treinamento do novo SIIU e Pasta Verde. A STI informou que existe 41 

uma possibilidade de haver problemas e por isso houve a orientação de encaminhar 42 

qualquer problema para que tudo se resolva o mais rapidamente possível. Haverá um 43 

campo de acesso maior sobre os estudantes, obedecendo à lei de proteção de dados. O 44 

professor João Amorim informou que toda e qualquer comunicação decorrente do uso 45 

de sistemas ou em sistemas se enquadra na LGPD. Tanto para PF quanto PJ, em 46 

alguns casos, a responsabilidade é até objetiva. - Curricularização da Extensão : Foi 47 

criado um formulário a ser encaminhado pela coordenação à secretaria acadêmica. - 48 

Planos de Ensino: O professor Acácio se desculpou devido a uma confusão de datas. 49 

Corrigiu a informação informando que os planos de ensino serão encaminhados no 50 
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início de março. Ressaltou que se forem mantidas as EAD’s, haverá necessidade de 51 

adequações. - Site de Relações Internacionais: O professor Acácio expôs que está em 52 

andamento a atualização do site E caso necessário serão solicitadas mais informações 53 

para encaminhar à equipe responsável pelas publicações. - Informes do Departamento 54 

de RI: Com a palavra, a professora Fabiana, chefe do Departamento de Relações 55 

Internacionais, repassou alguns informes da Congregação: recursos para o Campus 56 

Novo, nova chefia de Departamento de Economia: Professores Marcelo Carvalho e 57 

vice Flávio Taira. Foi aprovada a utilização de alguns espaços do campus para alunos. 58 

Haverá reformulação no observatório institucional da EEPEN, caso alguém tenha 59 

interesse, por favor, manifestá-lo via e-mail. Foi aprovado um convênio de 60 

entendimento para atuação na universidade de Oklahoma (centro de estudos sobre o 61 

Brasil). Foram encaminhados os formulários para preenchimento das atividades 62 

docentes para 2022, o relatório de atividades de 2021 e o relatório de atividades 63 

remuneradas. Sobre o Concurso de África e oriente médio está agendada para 64 

acontecer de 14 a 16 de fevereiro. A CGVC, em resposta a um candidato, informou 65 

que as atividades no Campus seguem a orientação da comissão de retorno gradativo 66 

das atividades. Dessa forma, o concurso está mantido de forma presencial e se houver 67 

qualquer alteração o candidato será avisado. A professora Marina Gusmão solicitou a 68 

palavra e informou que o concurso de livre-docência iniciará no próximo dia 7.  Foi 69 

disponibilizado um link para as pessoas poderem assistir. No site da EPPEN, foram 70 

publicadas todas as informações sobre a banca e demais informações sobre o 71 

concurso. https://www.unifesp.br/campus/osa2/destaques-eppen/1774-concurso-de-72 

livre-docencia-area-politica-internacional. Esgotados os informes, prossegui-se com a 73 

ORDEM DO DIA: 1. Aprovação calendário Comissão de Curso 2022: 03/02, 03/03, 74 

07/04, 05/05, 02/06, 07/07, 04/08, 01/09, 06/10, 03/11 e 01/12. Aprovado por 75 

https://www.unifesp.br/campus/osa2/destaques-eppen/1774-concurso-de-livre-docencia-area-politica-internacional
https://www.unifesp.br/campus/osa2/destaques-eppen/1774-concurso-de-livre-docencia-area-politica-internacional
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unanimidade. 2. Homologação da correção do PPC - Equivalência da Unidade 76 

Curricular (UC) 9531- MERCOSUL E A AGENDA CONTEMPORÂNEA DA 77 

INTEGRAÇÃO. Aprovado Ad Referendum: O professor Acácio esclareceu algumas 78 

informações sobre o prazo para aprovação e encaminhamento à secretaria de 79 

graduação. Também, repassou algumas informações sobre os prazos de integralização 80 

recebidas da mesma secretaria. O professor Marcus apresentou algumas propostas para 81 

as situações de aprovações Ad Referendum. A comissão, devidamente esclarecida, 82 

homologou unanimemente a equivalência.  3. Semana de Relações Internacionais 83 

2022: O professor Acácio lembrou que existe uma comissão, em sua maior parte, 84 

composta pelo cari, porém afirmou ser importante estabelecer um docente voluntário 85 

para acompanhar. 4. Recepção dos calouros: O professor Acácio ratificou a 86 

necessidade de haver um docente voluntário para compor uma comissão junto aos 87 

alunos. Sugeriu que o modelo anterior para recepção, criados pelas professoras 88 

Carolina e Karen, permanecesse, pois é pertinente à proposta atual. Ainda, solicitou 89 

que fosse pensada uma temática para ser aplicada. Ressaltou a importância de se 90 

pensar se o evento será presencial, híbrido ou totalmente online, assim como para a 91 

Semana de Relações Internacionais. A professora Fabiana sugeriu que as atividades 92 

sejam transformadas em diálogos em espaços abertos. A professora Ismara sugeriu que 93 

entrem em contato com a comissão local de recepção, que é formada pela  Câmara de 94 

Graduação. Foi solicitado à representante discente que repasse essas informações a 95 

seus pares e traga o retorno à comissão. Como encaminhamentos para os itens 3 e 4, o 96 

professor Acácio sugeriu que os membros deste conselho reflitam sobre os temas a 97 

serem aplicados e que a professora Carolina converse com a Karen sobre possíveis 98 

possibilidades de desenvolvimento como foram as anteriores. 5. Avaliação das ADEs: 99 

O professor Acácio informou estar apreensivo com os alunos do quarto semestre que 100 
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tiveram toda sua experiência acadêmica de forma remota. O CG já anunciou que fará 101 

uma avaliação com os alunos em relação ao aproveitamento. O professor Rodrigo se 102 

posicionou favorável a esse diagnóstico para que os problemas enfrentados sejam 103 

evidenciados e tratados com a devida atenção. O professor Acácio evidenciou o 104 

enfraquecimento da universidade, no aspecto político, trazido por essa situação. 105 

Sugeriu que se comece a pensar, no âmbito do curso, uma ação de complementação ou 106 

acompanhamento desses estudantes. Após sugestões e discussões, a professora 107 

Fabiana sugeriu que fosse discutido primeiramente no Departamento para que seja 108 

eleita a nova composição do NDE, em seguida, elaborado um diagnóstico para, apenas 109 

após, dar prosseguimento a essas solicitações.  Esgotados os pontos, o professor 110 

Acácio agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e eu, Ana Paula Silveira, 111 

lavrei esta ata. 112 

_____________________________________ 113 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior 114 

Coordenador do Curso de Relações Internacionais 115 

 116 


