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7ª Reunião Ordinária da Comissão do Curso e  

Conselho de Departamento de Relações Internacionais de 2018 

17 de setembro de 2018 - Horário: 10h00 - Campus Osasco – Sala 103 

 

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala 103, da 1 

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

Flores, Osasco, realizou-se a sétima reunião ordinária da Comissão do Curso e 3 

Departamento de Relações Internacionais do Campus Osasco da UNIFESP do ano de dois mil 4 

e dezoito, com a presença da Coordenadora do Curso, Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza, da 5 

Chefe do Departamento, Prof.ª Dra. Fabiana Rita Dessotti e dos professores doutores:  6 

Acácio Augusto Sebastião Junior, Antonio Roberto Espinosa, Cristina Soreanu Pecequilo, 7 

Esther Solano Gallego, Fábio Luis Barbosa dos Santos, Fabio Venturini, João Alberto A. 8 

Amorim, Juliana Bigatão Puig, Marina Gusmão de Mendonça,  Marina Vitelli, Osmany Porto 9 

de Oliveira e Regiane Nitsch Bressan. Estavam presentes também os representantes 10 

discentes Ivo Souza Ferreira e Renato Campioni Ortega. As Professoras Ismara e Fabiana 11 

iniciaram os trabalhos com a divulgação dos informes e a discussão da ordem do dia, que 12 

ocorreu da seguinte forma: Informes – 1. Departamento de Relações Internacionais: A. 13 

Congregação: a) Visita da Reitora – Dia 27 de setembro acontecerá a visita da Professora 14 

Soraya. Horários serão divulgados futuramente; b) Estacionamento - O terreno do 15 

SESC/FITO que era cedido ao Campus e utilizado como estacionamento foi solicitado pela 16 

Prefeitura de Osasco para a implantação de um local destinado a eventos. A Direção está 17 

em comunicação com a Prefeitura para tentar alguma alternativa para novas vagas de 18 

estacionamento; c) Contrato das Impressoras – Foi mudado o contrato de impressoras e foi 19 

solicitada a compreensão. Nas impressoras coloridas evitar o uso colorido em virtude do 20 

alto custo; d) Obra Quitaúna – Empenhados mais doze milhões o que corresponde a 21 

cinquenta por cento do custo da obra; e) Coordenadoria de Avaliação da ProGrad – Foi 22 
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indicado o Prof. Tristan pois foi o único docente a manifestar interesse. Prof.ª Fabiana 23 

informou que a  Prof.ª Cintia informou que, do total de 100 pontos cobrados na avaliação 24 

docente, vinte deles são relativos às atividades de gestão e outros vinte às de extensão; f) 25 

Grupo de Trabalho sobre Segurança no Campus Osasco – Prof.ª Fabiana explicou que o 26 

novo  grupo de trabalho que se formaria teria características operacionais, visto que as 27 

reflexões já tinham sido encaminhadas em estudo já apresentado; g) Representante do 28 

Eixo Multidisciplinar – Prof.ª Fabiana informou a participação do Prof. Fabio Venturini que 29 

está representando o Eixo Multidisciplinar no Curso de Relações Internacionais; h)  Ato em 30 

Defesa do Campus Quitaúna – Prof. Fábio informou que foi agendada uma reunião aberta a 31 

toda a comunidade para a organização política e de infraestrutura para esse ato. A reunião 32 

acontecerá no dia 19 de setembro, às 16h30min, na sala 317. i) Comissão Local de 33 

Alimentação – Nenhum inscrito, reforçar a importância da participação principalmente os 34 

estudantes; j) Comissão de Acessibilidade – A composição da comissão foi aprovada pela 35 

congregação; k) Grupo de Trabalho para Captação de Recursos Complementares – Já 36 

aconteceu uma reunião e Prof. Acácio informou que não recebeu mais nenhum contato. 2. 37 

Coordenação de Curso: a) Feira do Guia do Estudante – Prof.ª Ismara informou que ela e a 38 

Prof.ª Juliana participaram em um dos dias no estande da UNIFESP na feira. Grande procura 39 

pelos alunos no curso de Relações Internacionais; b) Alunos com necessidades especiais – 40 

Na última reunião o Prof. Fábio Luiz trouxe o alerta sobre os estudantes que o curso recebe 41 

com necessidades especiais. Prof. Ismara informou que se reuniu com esses alunos para 42 

verificar as necessidades, dos quatro alunos chamados apenas uma aluna compareceu, 43 

Rafaela. A aluna disse que tem se sentido contemplada comas adaptações que os 44 

professores estão fazendo.  O NAE orienta o envio de material em arquivo PDF para os 45 

alunos com necessidades especiais de visão. Prof. Marina havia questionado sobre a 46 

questão dos direitos autorais desses materiais. A Prof.ª Ismara verificou junto ao NAE e o 47 

Carlos informou que já havia consultado a Biblioteca que informou que nesses casos é 48 
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permitido. Na Lei de Direitos Autorais, “Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: d) 49 

de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre 50 

que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro 51 

procedimento em qualquer suporte para esses destinatários”; c) Superlotação das salas no 52 

noturno – Prof.ª Ismara informou que contatou a secretaria para verificar a possibilidade de 53 

deixar mais carteiras nas salas, isso não é possível, mas a secretaria se comprometeu a 54 

manter as quarenta carteiras nas salas. Prof. Ismara disse que evitará ao máximo deliberar 55 

mais de quarenta alunos por turma. Foram apresentados e discutidos os critérios para os 56 

deferimentos da rematrícula. 3. Reajuste Salarial - Prof. Fábio Luiz esclareceu sobre o 57 

reajuste salarial deste ano foi resultado do acordo da greve de 2012 com o PROIFES. Os 58 

reajustes diferentes em cada nível da carreira. Prof. Fabio foi questionado se existe alguma 59 

ação referente ao adicional noturno, e a ADUNIFESP tem uma ação aberta referente ao 60 

adicional noturno, mas válido somente aos sindicalizados.   4. Semana de Relações 61 

Internacionais – Prof. Acácio informou que foi enviado um e-mail com as ações, algumas 62 

que ainda não tivemos nenhum tipo confirmação, mas existem alguns planos “B’s” caso 63 

alguma ação falhe. As propostas de recursos já foram recebidas. Renato está em contato 64 

com a UFABC e até o final da semana iniciam-se as divulgações.   Prof.ª Fabiana falou sobre 65 

a necessidade e vantagens do cadastro deste e dos demais eventos relacionados ao curso e 66 

departamentos de RI como ações de extensão no SIEX. Ordem do Dia: Devido à presença 67 

das monitoras do Prof. Espinosa foi solicitada a inserção de pauta para que o ponto 68 

“Apresentação do Colégio de Monitores e da pesquisa sobre perfil estudantil” fosse o 69 

primeiro. A alteração foi aprovada por unanimidade. 1. Indicação para representante da 70 

CAEC: Professores Antônio Roberto Espinosa e Fábio Luis Barbosa – Os nomes dos 71 

Professores Antônio Roberto Espinosa (titular) e Fabio Luís Barbosa (suplente) foram 72 

aprovados por unanimidade como indicados para representação na CAEC.  2. Apresentação 73 

do Colégio de Monitores e Pesquisa sobre Perfil Estudantil – As alunas fizeram a 74 
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apresentação das atividades do Colégio de Monitores relativa à Pesquisa sobre Perfil do 75 

aluno de Relações Internacionais da UNIFESP. Foi solicitado que estes dados sejam 76 

compartilhados com os presentes e encaminhados ao NAE. 3. Estágios: a) Assinatura de 77 

contratos em período de recesso escolar e b) Suplente para a coordenação de estágio – As 78 

Professoras Ismara e Marina participaram de uma reunião sobre estágio com a Secretaria 79 

de Graduação e a Direção Acadêmica. Foi pedida por alguns problemas notados pela 80 

secretaria e foram encaminhadas algumas demandas aos cursos. A primeira solicitação foi a 81 

necessidade de um suplente para a coordenação de estágio devido à dificuldade de coletar 82 

as assinaturas no período de recesso escolar, esse problema não acontece com Relações 83 

Internacionais, mas será preciso levar um nome como suplente. Outro problema levantado 84 

foi sobre a assinatura de contratos de estágios em período de recesso. No curso de Relações 85 

Internacionais, para os alunos do integral, durante esse período de recesso, não são 86 

assinados contratos pois os alunos ainda não fizeram a matrícula e, portanto, não tem as 87 

grades horarias das aulas. Outros cursos têm feito um acordo com a secretaria, de assinar 88 

os contratos e quando a grade horária dos alunos é definida, a secretaria verifica se existe 89 

algum conflito de horário. Foi proposto a criação um documento em que o aluno se 90 

compromete a entregar a grade horária quando definida para a validação do contrato de 91 

estágio. Essa grade será verificada pela secretaria e caso apresente alguma 92 

incompatibilidade a secretaria comunicará o aluno sobre a rescisão do contrato de estagio 93 

devido a incompatibilidade de horários. Os demais cursos estão favoráveis a está proposta. 94 

Foi feita uma outra proposta de o curso de Relações Internacionais continuar não assinando 95 

os contratos de estágio neste período, e o aluno conseguir um contrato do período do 96 

recesso que será assinado pela coordenação de estágios, sendo esse contrato substituído 97 

ou feito um aditamento quando a grade horária for disponibilizada.  Foi solicitado que estas 98 

duas propostas fossem trazidas a Reunião de Comissão de Curso para deliberação. Os 99 

presentes discutiram os problemas relacionados aos alunos do turno integral, que cursam 100 
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UC’s no noturno para que possam fazer seus estágios durante o dia. Prof. João Amorim 101 

sugeriu que fosse feita uma consulta a procuradoria sobre a legalidade de alunos do integral 102 

poderem fazer estágio estando matriculado no integral mesmo que não interfira no seu 103 

horário de aulas. a) Foi aprovado por unanimidade levar a reunião de estágios a consulta à 104 

procuradoria quanto a legitimidade dos estágios dos alunos matriculados no período 105 

integral e a manutenção da não assinatura dos contratos de estágio enquanto as grades 106 

horárias dos alunos não estejam definidas até que a procuradoria nós de um retorno. b) Foi 107 

indicado e aprovado por unanimidade o nome do Prof. João Amorim como suplente da 108 

coordenação de estágios do curso de Relações Internacionais. 4. Informações sobre viagens 109 

de professores em período de aula – Prof. Fabiana alertou que os afastamentos do país e 110 

férias passam pelo departamento para autorização e assinatura, mas não existe um 111 

controle dos afastamentos dentro do país. Atualmente o departamento vem sendo 112 

questionado sobre afastamentos. Prof. Fabiana sugeriu que afastamentos dentro do país, 113 

para congressos, férias, entre outras sejam comunicados via e-mail ao Departamento e a 114 

Coordenação mesmo que não sejam em dias de aula do docente. A sugestão foi aprovada 115 

por unanimidade.  Não havendo mais pontos a serem discutidos nesta reunião a Prof.ª Dra. 116 

Ismara Izepe de Souza e a Prof.ª Fabiana Rita Dessotti, concluíram os trabalhos e deram a 117 

reunião por encerrada. Eu Tatiana Travassos de Menezes, Secretária Executiva, lavrei a 118 

presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Coordenadora do Curso de 119 

Relações Internacionais do Campus Osasco, pela Chefe do Departamento de Relações 120 

Internacionais do Campus Osasco e os demais membros presentes à reunião. Osasco, 121 

dezessete de setembro de 2018. 122 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Antonio Roberto Espinosa ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Cristina Soreanu Pecequilo ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Esther Solano Gallego ________________________________________________________ 
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Prof.ª Dra. Fabiana Rita Dessotti ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Luis Barbosa dos Santos ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Fabio Venturini ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza ________________________________________________________ 

Ivo Souza Ferreira ________________________________________________________ 

Prof. Dr. João Alberto A. Amorim ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Juliana Bigatão Puig ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Marina Gusmão de Mendonça ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Marina Vitelli ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Regiane Nitsch Bressan ________________________________________________________ 

Renato Campioni Ortega ________________________________________________________ 

 

Tatiana Travassos de Menezes 

 

________________________________________________________ 

 123 

mailto:secretaria.integrada@unifesp.br

