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ATA Nº. 01/2017 – 1ª Reunião Ordinária da Comissão do Curso de 

Relações Internacionais da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 06.03.2017 

 

 

Ao sexto dia do mês de Março de dois mil e dezessete, às dez horas, na sala 113 da UNIFESP 1 

Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, Osasco, 2 

realizou-se a primeira reunião ordinária de 2017 da Comissão do Curso de Relações Internacionais 3 

do Campus Osasco da UNIFESP com a presença da coordenadora do curso, Profa. Karen Fernandez 4 

Costa e dos professores Marina Gusmão de Mendonça, vice-coordenadora, Antonio Roberto 5 

Espinosa, Cristina Soreanu Pecequilo, Daniel Campos de Carvalho, Esther Solano Gallego, Fabiana 6 

Rita Dessotti, Ismara Izepe de Souza, José de Alexandre A. Hage, Osmany Porto de Oliveira, 7 

Regiane Nitsch Bressan e Rodrigo Medina Zagni, e dos representantes discentes, Maria Júlia Cruz 8 

da Fonseca e Matheus Modina. O Prof. Fábio Luis Barbosa dos Santos justificou sua ausência. Ao 9 

início da reunião, os membros deliberaram pela inclusão do item 2.8. Representante na Câmara 10 

de Pós-Graduação e Pesquisa. A coordenadora informou que 1. INFORMES: 1.1. Processo 11 

Seletivo Simplificado: foram aprovados 3 candidatos e que a nomeação do classificado em 12 

primeiro lugar está prevista para ocorrer em Março; 1.2. Matriz curricular: as alterações 13 

realizadas na matriz do curso foram aprovadas em todas as instâncias da Universidade; 1.3. Revisão 14 

dos Planos de Ensino: os docentes devem revisar a formatação e as bibliografias dos planos de 15 

ensino das disciplinas que ministram e encaminhá-los, por e-mail, até o dia 07/04. A coordenadora 16 

ressaltou que as ementas não podem ser alteradas; 1.4. Visita do MEC: as professoras Marina e 17 

Ismara e os representantes discentes relataram sobre as discussões que ocorreram nas reuniões que 18 

tiveram com os representantes do MEC nas quais todos os campi participaram; 1.5. Programa de 19 

Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G): o curso irá receber neste ano um aluno pelo 20 

programa; 1.6. Pagamento de diárias: a Profa. Marina informou que o reembolso de diária 21 

solicitado à FAAP foi pago ao Prof. Marcos Cordeiro em fevereiro. 2. ORDEM DO DIA: 2.1: 22 

Aprovação de ata: a ata 09/2016 de 25/10 foi aprovada; 2.2. Atividades complementares: a 23 

coordenadora apresentou o levantamento das atividades de gestão desempenhadas pelos docentes 24 

do curso e, após sugestões, foi aprovado o nome da professora Esther Solano Gallego para assumir 25 

a coordenação das Atividades Complementares; 2.3. Representação na Comissão de Horários: foi 26 

aprovado o nome da professora Regiane Nitsch Bressan para representar o curso nesta Comissão; 27 

2.4. Reversão de cancelamento de matrícula – Gabriel Azevedo: a Profa. Karen apontou a 28 
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justificativa do aluno para este pedido e lembrou que o material foi enviado por e-mail. Após 29 

considerações, a solicitação de reversão de cancelamento foi aprovada por unanimidade; 2.5. II e 30 

III Semanas de RI: a coordenadora e os representantes discentes relataram as atividades realizadas 31 

na II Semana e o Centro Acadêmico de Relações Internacionais (CARI) foi elogiado pelo trabalho 32 

desenvolvido. O Prof. Osmany comentou sobre o início do planejamento da III Semana que, 33 

inicialmente, ocorrerá de 3 a 5 de Outubro. Após discussões, os membros decidiram pautar este item 34 

na próxima reunião; 2.6. Número de formandos e entrega dos TCCs: a vice-coordenadora 35 

informou que é baixo o número de formandos em todos os cursos da EPPEN e a Profa. Cristina 36 

mostrou o calendário da UC TCC 2. Ela reforçou que os docentes terão até o dia 30/06 para lhe 37 

entregarem os pareceres e a Profa. Regiane irá encaminhar e-mail a todos para atualizarem suas 38 

linhas de pesquisa; 2.7. Abertura de concurso: a coordenadora comunicou que a exoneração da 39 

Profa. Fábia sairá em 30/03 e que a coordenação irá encaminhar a realização de concurso público 40 

para a vaga. Os membros decidiram pautar esse item na próxima reunião; 2.8. Agenda de reuniões 41 

01/2017: as reuniões serão realizadas nos dias 04/04 (terça-feira), 03/05 (quarta-feira) e 07/06 42 

(quarta-feira), sempre às 10h, e este calendário será enviado a todos por e-mail; 2.9. Representante 43 

na Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: após sugestões, foi aprovado o nome do professor 44 

Osmany Porto de Oliveira para representar o curso nessa câmara. Nada mais havendo a tratar, a 45 

coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze horas e, na qual eu, 46 

Larissa Reis Matoso, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será 47 

assinada pelos presentes. 48 
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Coordenadora 
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Profa. Fabiana Rita Dessotti 
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Prof. José de Alexandre A. Hage 
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Maria Júlia Cruz da Fonseca 

Representante discente 
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Prof. Osmany Porto de Oliveira  
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Prof. Rodrigo Medina Zagni 
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Profa. Marina Gusmão de Mendonça 

Vice-coordenadora 
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Profa. Cristina Soreanu Pecequilo 
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Profa. Esther Solano Gallego 
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Profa. Ismara Izepe de Souza 
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Prof. João Alberto Alves Amorim 
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Matheus Modinari 

Representante discente 
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Profa. Regiane Nitsch Bressan 

 


