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Reunião Ordinária da Comissão do Curso de Relações Internacionais 1 

Aos quatro dias do mês de agosto de 2022 ocorreu a reunião ordinária do Curso de 2 

Relações Internacionais. A reunião se deu remotamente, via aplicativo Meet. Foi 3 

presidida pelo coordenador do curso, Prof. Acácio Augusto Sebastião Junior e 4 

estiveram presentes os professores Carolina Silva Pedroso, Cristina Soreanu 5 

Pecequilo, Esther Solano Gallego, Fabiana Rita Dessotti, Fábio Luis Barbosa dos 6 

Santos, José Alexandre Althayde Haje, Juliana de Paula Bigatão Puig, Karen Fernandez 7 

Costa, Marcus Maurer de Salles, Marina Gusmão de Mendonça e Regiane Nitsch 8 

Bressan. Justificaram a ausência os professores Ismara Izepe de Souza, João Alberto 9 

Amorim e Marcus Maurer de Salles. A reunião teve início às 9h10min. O professor 10 

Acácio cumprimentou os presentes e seguiu com o EXPEDIENTE: 1. Aprovação das 11 

atas de 02/06/22, 04/03/21 e 08/04/21 disponibilizadas no drive 12 

https://drive.google.com/drive/folders/1homuBUlGzGGz5IW_NHTtT35uSqaiI74_?usp13 

=sharing. A ata de 04/03 foi aprovada com duas abstenções e as de 08/04 e 02/06/22 14 

aprovada com uma abstenção cada. INFORMES: 1. Da Coordenação: Houve a 15 

aprovação de quatro estudantes de mobilidade acadêmica que cursarão um 16 

semestre conosco. Foi preenchida apenas uma vaga de egresso para o curso de 17 

Relações Internacionais por um estudante de jornalismo vindo da USP. O professor 18 

Acácio solicitou que os docentes encaminhem até o dia 12 de julho todas as 19 

solicitações de curricularização de unidades curriculares. A pasta Verde deste 20 

semestre fechará  no dia 10 de julho. Sobre os planos de ensino, relembrou que os 21 

mesmos  serão encaminhados à secretaria acadêmica junto à grade horária 22 

encaminhada, por e-mail, nesta semana a todos. A professora Fabiana esclareceu que 23 
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os planos de ensino para o segundo semestre precisam ser atualizados junto à 24 

secretaria. Desta forma, o professor Acácio solicitou que os planos de ensino sejam 25 

disponibilizados em drive específico até a data limite de 12 de agosto. Sobre o 26 

estágio probatório da professora Carolina, informou que foram incluídos todos os 27 

materiais necessários para avaliação do processo, inclusive a sentença judicial sobre 28 

seu concurso. Lembrou que, na próxima reunião, a professora Ismara e Esther 29 

apresentarão os pontos para adequação do regimento da comissão de curso, 30 

principalmente nas formas de realização das reuniões: remotas e presenciais. 31 

Esclareceu que, em contato com o professor Anselmo, o mesmo se dispôs a assumir 32 

as disciplinas oferecidas, até então, pela professora Carolina, que entrará em licença 33 

maternidade a partir de setembro. A professora Regiane informou que o professor 34 

Guilherme está no observatório de regionalismo. Considerando que a posse ocorrerá 35 

em até 30 dias, coincidirá com o início das disciplinas do segundo semestre. Sobre o 36 

pedido de exoneração do professor Marcus, o professor Rodrigo sugeriu que fosse 37 

feita uma reunião extraordinária do Departamento para discutir unicamente as 38 

adequações das unidades curriculares oferecidas por ele. O professor Fábio se 39 

ausentou da reunião às 09h58min, justificando a necessidade de participar de uma 40 

reunião na Adunifesp e outra da PROEC, onde é vice-coordenador. O Departamento 41 

está engajado na adesão à Santiago Dantas, porém, a professora Cristina esclareceu 42 

que  está condicionada à documentação e ao nosso corpo docente ter uma produção 43 

qualificada. O professor Rodrigo sugeriu que o assunto seja pautado no conselho de 44 

Departamento e, a partir de então, ser feito um levantamento para verificar qual o 45 

melhor caminho para a criação de uma pós. 2. Do Departamento: O professor 46 
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Rodrigo, chefe do Departamento, informou que está no momento da transição da 47 

chefia. Demonstrou sua satisfação nas realizações das atividades pertinentes ao 48 

Departamento. Agradeceu a todos que o estão apoiando, desde as chefias anteriores 49 

à secretaria. Esclareceu que se encontra à disposição para melhor atender as 50 

demandas do Departamento, inclusive por WhatsApp. Ressaltou seu 51 

comprometimento com o objetivo de manter o alinhamento politico dos processos 52 

do Departamento e posicionar a todos sobre os resultados. Informou que está 53 

compondo a comissão de bancas como representante do departamento.  lembrou 54 

que a nomeação do professor Guilherme está em andamento aguardando os 55 

trâmites do departamento de recursos humanos. Repassou a informação de que o 56 

professor Marcus Mauro de Salles solicitou exoneração por razões pessoais. 57 

Comentou que a área de formação do professor Guilherme coincide com as 58 

oferecidas, até então, pelo professor Marcus. Comentou que, na próxima reunião 59 

ordinária do conselho do departamento, irá comentar sobre a sentença do processo 60 

relacionado ao concurso da professora Carolina. Salientou que, avaliando o 61 

Regimento do Conselho de Departamento, percebeu a necessidade de alterações em 62 

alguns itens para adequação ao regimento da EPPEN. Um dos objetivos desta gestão 63 

é construir o site para o departamento. Citou que,  junto ao professor Osmany, está 64 

em processo de elaboração a construção do perfil para professor visitante. Antes de 65 

finalizar sua fala, comentou que gostaria de verificar se a periodicidade das reuniões 66 

se manterão bimestralmente. 3. Datas de Entrega do TCC: O presidente lembrou que 67 

as datas de entrega do TCC foram até o dia 27 passado e a entrega dos pareceres 68 

será até o próximo dia 10. Sobre as Declarações de banca de TCC, ficou combinado 69 
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que os próprios orientadores emitirão e a coordenação assinará. 4. SEI: 70 

23089.019840/2022-32 - justificativa de falta e 23089.002871/2022-54 - 71 

trancamento. O Professor Acácio repassou a informação constante dos processos em 72 

questão onde o primeiro trata-se de justificativa de falta por Covid e o segundo uma 73 

solicitação de trancamento. ORDEM DO DIA: 1. - Aprovação do calendário das 74 

reuniões deste conselho para 02/2022: 04/08, 01/09, 06/10, 03/11 e 01/12: 75 

Apresentado ao colegiado o calendário com as sugestões de datas para as reuniões 76 

do próximo semestre, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Esgotados os pontos 77 

e não havendo mais o que se tratar, o professor Acácio agradeceu a presença de 78 

todos, finalizou a reunião E eu Ana Paula Silveira lavei esta ata. 79 

 80 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior 81 

Chefe do Departamento de Relações Internacionais 82 

 83 

Ana Paula Silveira 84 

Secretária do Curso de Relações Internacionais 85 

 86 


