Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Campus Osasco
Coordenação do Curso de Relações Internacionais

2ª Reunião Ordinária da Comissão do Curso e Departamento
de Relações Internacionais de 2017
4 de abril de 2017 - Horário: 10h – Sala 113 - Campus Osasco

1

Ao quarto dia do mês de abril de dois mil e dezessete, às dez horas, na sala 113 da UNIFESP Campus

2

Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a

3

segunda reunião ordinária da Comissão do Curso e Departamento de Relações Internacionais do

4

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

5

Costa, da Chefe do Departamento, Profa. Fabiana Rita Dessotti e dos professores Antonio Roberto

6

Espinosa, Cristina Soreanu Pecequilo, Fábio Luis Barbosa dos Santos, Ismara Izepe de Souza, João

7

Alberto A. Amorim, José Alexandre A. Hage, Marina Gusmão de Mendonça e Regiane Nitsch

8

Bressan e do representante discente, Matheus Modinari. Justificaram a ausência os professores

9

Daniel Campos de Carvalho e Osmany Porto de Oliveira. A Prof.ª Karen iniciou os trabalhos com a

10

divulgação dos informes e a discussão dos pontos de pauta, que ocorreu da seguinte forma:

11

INFORMES: 1 - Apresentação da nova Secretária do Curso e Departamento de Relações

12

Internacionais: A Prof.ª Karen apresentou a Secretária Tatiana Travassos, que após uma

13

readequação da Secretaria Integrada para o atendimento dos departamentos irá secretariar o

14

Curso e o Departamento de Relações Internacionais. A Secretária Tatiana informou que está à

15

disposição e que seu horário de trabalho é das 09h às 15h, mas que todos os secretários da

16

Secretaria Integrada podem auxiliar os docentes sempre que preciso das 8h às 20h. 2 - Processo

17

Seletivo Simplificado - Regimes Econômicos Internacionais: Profa. Karen salientou que é

18

importante que todos tenham ciência sobre o andamento do Processo Seletivo Simplificado de

19

Regimes Econômicos Internacionais. Na última reunião foi informado que o processo tramitava na

20

reitoria. As provas deste processo seletivo aconteceram 13 e 14 de dezembro de 2016. Não

21

aconteceram imprevistos ou recursos no processo seletivo, mas até hoje não temos esse professor

22

em sala de aula e nem publicação em Diário Oficial referentes a essa aprovação e os alunos estão
_____________________________________________________________________________________________

Rua Angélica, 100 - 06110-295 - Osasco - SP - Tel.: (11) 2284-6903
secretaria.integrada@unifesp.br
http://www.unifesp.br/campus/osa2/

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Campus Osasco
Coordenação do Curso de Relações Internacionais

23

sem aula. A ProGrad tem nos apoiado e a Direção do Campus também. Mesmo com todos os

24

esforços ainda não temos esse professor no curso. Foi informado que em 27 de março passou na

25

reunião da ComPessoas, solicitando a nomeação ad referendum. A Prof.ª Maria Angélica, Pró-

26

Reitora de Graduação, informou que hoje a Prof.ª Soraya, Reitora da UNIFESP, deve assinar na data

27

de hoje como ad referendum. Se isso realmente acontecer esperamos que em 20 de abril o

28

professor aprovado já esteja em sala de aula. 3. Revisão dos Planos de Ensino - Prazo final 07/04.

29

Prof. Fabiana informou que na última reunião foi solicitado que os professores atualizassem os

30

Planos de Ensino, e gostaria apenas de lembrar aos que ainda não que não enviaram, remetam até

31

o dia 07 de abril. As disciplinas eletivas devem fazer as mesmas atualizações. Os Planos de Ensino

32

das UC’s obrigatórias e eletivas constam no Projeto Pedagógico do curso. Foi alertado que os livros

33

que constam na bibliografia desses planos devem estar disponíveis na Biblioteca. A Prof.ª Fabiana

34

informou que irá encaminhar hoje novamente a solicitação lembrando do prazo de entrega dos

35

Planos de Ensino. PAUTA: 1. Aprovação da Banca de Segurança Internacional (Anexo 1) - Prof.ª

36

Fabiana informou que as bancas dos Processos Seletivos devem ser aprovadas pelo Departamento.

37

Esta banca já está encaminhada. A Prof.ª Fabiana disse que tem aprovado e encaminhado sem

38

passar nas reuniões, devido ao tempo que seria pedido e a necessidade de se fazer uma reunião

39

extraordinária apenas com esse fim. Foi questionado se alguém se opunha quanto a essa forma que

40

tem sido feito. Foi lembrado que as bancas são devidamente verificadas pela Prof.ª Fabiana, pela

41

Comissão de Bancas e pela Congregação do Campus. Prof. Espinosa acha que quanto maior a

42

transparência e clareza melhor. Prof.ª Karen então sugeriu que uma vez a banca montada, poderia

43

ser enviado um e-mail para todos e caso fosse levantando algum problema, uma reunião seria

44

convocada. Prof. João Amorim diz que uma vez que membros do departamento foram escolhidos

45

pela comissão para executar essa função não tendo risco a integridade do concurso. Prof. Fábio

46

disse que acha interessante de circular os nomes via e-mail e que muitas vezes é melhor esperar

47

mais tempo, e ter um concurso legitimado e de qualidade. Foi colocado em votação a necessidade
_____________________________________________________________________________________________

Rua Angélica, 100 - 06110-295 - Osasco - SP - Tel.: (11) 2284-6903
secretaria.integrada@unifesp.br
http://www.unifesp.br/campus/osa2/

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Campus Osasco
Coordenação do Curso de Relações Internacionais

48

de uma aprovação prévia por meio de uma reunião da Comissão de Curso e Departamento para

49

referendar as escolhas da Comissão de Bancas. Dois professores, Espinosa e Fábio Luís, foram

50

favoráveis, sete foram contrários e dois se abstiveram na votação. Desta forma, ficou aprovado que

51

somente as homologações passarão nas Reuniões da Comissão de Curso e Departamento de

52

Relações Internacionais. A homologação da Banca de Segurança Internacional foi aprovada por

53

nove votos favoráveis e duas abstenções dos professores Roberto Espinosa e Marina Mendonça. 3 -

54

Afastamento do Prof. Fábio Luís e substituição do docente no período do afastamento – Prof.

55

Fabio informou sobre a oportunidade que recebeu de realizar um pós-doutorado com bolsa CAPES

56

na França a partir do segundo semestre de 2017. Segundo o Prof. Fábio, a substituição em virtude

57

de seu afastamento pode ser feita por meio de novo concurso para professor substituto ou por

58

indicação de um candidato já aprovado em concursos já realizados para outras áreas. A contratação

59

de professor substituto por indicação de candidato já aprovado é um trâmite bem mais rápido,

60

feito através de um memorando solicitando a posse do candidato, depois que o seu afastamento

61

esteja aprovado em todas as instancias. Prof. Fábio então sugeriu que fosse verificado se algum dos

62

professores já aprovados tem habilidade para ministrar sua disciplina ou verificar se algum outro

63

professor já do curso pode ministrar a UC regular de América Latina. A Profa. Fabiana informou que

64

em virtude do afastamento e a necessidade de a chefia do Departamento ter que assinar um

65

documento autorizando o afastamento dos professores.

66

afastamento é um direito do servidor e que não cabe ao Departamento autorizar ou não

67

afastamento dos docentes do Departamento. Com isso se iniciou uma discussão sobre a

68

necessidade ou não da aprovação pela Comissão de Curso e Departamento para afastamento dos

69

docentes e a criação de um planejamento para tais afastamentos. Após a discussão, e como não

70

existe um regulamento pronto do Departamento de Relações Internacionais que trate dos

71

afastamentos de docentes a Prof. Fabiana solicitou aos presentes que se manifestassem quanto a

72

serem favoráveis ou contrários ao afastamento do Prof. Fábio de forma que a autorização pela

Prof. João Amorim lembrou que o
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73

chefia do Departamento fosse respaldada e com ciência dos membros desde conselho. Todos os

74

presentes se mostraram favoráveis ao afastamento do Prof. Fábio no período de agosto de 2017 a

75

agosto de 2018. Quanto a forma de contratação do candidato para a substituição do Prof. Fábio foi

76

proposta de que o segundo colocado do Processo Seletivo Simplificado, que ocorreu em dezembro

77

de 2016, seja convocado e assuma como professor substituto para ministrar as aulas do 2º

78

semestre de 2017 e no 1º semestre de 2018. Outra possibilidade sugerida pelo Prof. Fabio seria

79

juntar as turma de RI com as turmas de América latina do curso de Ciências Econômicas no 1º

80

semestre de 2018, o que exigiria uma consulta ao coordenador de Economia e ao docente

81

responsável por esta UC . O Prof. João Amorim ressaltou que essa orientação do RH não exclui uma

82

possível ilegalidade. A proposta de convocar o segundo colocado no Processo Seletivo Simplificado

83

de Regimes Econômicos Internacionais foi aprovada com abstenção do Prof. João Amorim. 3.

84

Distribuição das orientações de TCCs (estudantes do 7º Termo/2017) - Prof. Regiane apresentou a

85

distribuição de orientadores de TCCs conforme documento anexo, e orientará aos alunos que

86

procurem seus orientadores. 4 - Abertura do concurso para vaga da Profa. Fábia – Prof.ª Karen

87

informou que o pedido de exoneração da Prof. Fábia já foi protocolado e como o processo é longo

88

proponha que já seja elaborado uma comissão para discutir o perfil para esta vaga para abranger as

89

áreas que estão descobertas. Devemos pensar que somos em dezessete professores e que não

90

temos perspectivas de novos concursos. A Prof.ª Karen sugeriu que a comissão fosse composta por

91

um membro de representação do Departamento, um membro da Coordenação do Curso e dois

92

membros do NDE. O Prof. Osmany, mesmo ausente e tendo justificado a sua falta, informou que

93

tem interesse em fazer parte desta comissão representando o Departamento. A comissão

94

composta pelos professores Osmany (departamento), Karen (coordenação), Ismara (NDE) e Regiane

95

(NDE). 4. III Semana de Relações Internacionais UNIFESP – UFABC – Prof. Karen informou a pedido

96

do Prof. Osmany que as discussões na UFABC pararam e que nossas sugestões foram enviadas, mas

97

o processo não vem prosseguido, então não temos o que discutir. 6. Definição do calendário e dos
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98

procedimentos para eleições para coordenação do curso de Relações Internacionais – Prof.ª Karen

99

informou que está gestão da Coordenação de Curso se encerra em junho próximo, então devemos

100

ter em junho a nova coordenação definida para as devidas publicações na Câmara de Graduação,

101

na Congregação do Campus e no Conselho de Graduação. Prof.ª Karen sugeriu o seguinte

102

calendário: Encaminhamento das chapas candidatas e propostas para a Coordenação e Vice

103

Coordenação até dia 2 de maio. No dia 3 de maio, na reunião ordinária, a atual Coordenação

104

tornará publica as chapas inscritas. No dia 17 de maio um debate com os alunos das chapas e no dia

105

24 de maio uma reunião extraordinária para a votação. A proposta do calendário para eleição da

106

Coordenação do Curso foi aprovada por unanimidade. 7 - Ações de extensão a serem submetidas à

107

aprovação - Prof.ª Fabiana informou que na CAEC está sendo discutida que as ações de extensão

108

devem ser aprovadas pelo departamento. Mas que tem aprovado as ações sem que essas

109

atividades passem na pela avaliação da comissão de Curso e Departamento. As ações seguintes

110

ações já foram aprovadas previamente por mim. a) Crianças Soldado (Anexo II) e Relações

111

Internacionais, proposta do Prof. Rodrigo Medina; b) Laboratório de Políticas Públicas

112

Internacionais, proposta Prof. Osmany Porto de Oliveira (Anexo III). Essas ações de extensão já

113

aprovadas e até já aconteceram. O único propósito de se passar na Comissão de Curso e

114

Departamento e que os docentes tomem conhecimentos das ações que estão acontecendo e

115

homologuem essas ações. As ações apresentadas foram homologadas por unanimidade. 8 -

116

Trancamento Extraordinário da estudante Heidy (ad referendum) (Anexo IV) - Em consulta prévia

117

por e-mail, os docentes já tinham se posicionado a favor do trancamento da aluna e a homologação

118

foi aprovada por todos os presentes nesta reunião. Não havendo mais pontos de pauta a serem

119

discutidos nesta reunião a Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa, concluiu os trabalhos e deu a reunião

120

por encerrada. Eu Tatiana Travassos de Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que,

121

depois de aprovada, será assinada pela Coordenadora do Curso de Relações Internacionais do

122

Campus Osasco e os demais membros presentes à reunião. Osasco, quatro de abril de 2017.
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Nome

Assinatura

Antonio Roberto Espinosa
Cristina Soreanu Pecequilo
Daniel Campos de Carvalho

Justificado

Esther Solano Gallego

Ausente

Fabiana Rita Dessotti
Fábio Luis Barbosa dos Santos
Ismara Izepe de Souza
João Alberto A. Amorim
José Alexandre A. Hage
Karen Fernandez Costa
Maria Júlia Cruz da Fonseca

Ausente

Marina Gusmão de Mendonça
Matheus Modinari
Osmany Porto de Oliveira

Justificado

Regiane Nitsch Bressan
Rodrigo Medina Zagni

Ausente

Tatiana Travassos
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