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8ª Reunião Ordinária da Comissão do Curso e  

Conselho de Departamento de Relações Internacionais de 2018 

15 de outubro de 2018 - Horário: 10h00 - Campus Osasco – Sala 103 

  

Ao quinze dia do mês de outubro 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 oitava reunião ordinária da Comissão do Curso e Departamento 3 

de Relações Internacionais do Campus Osasco da UNIFESP do ano de dois mil e dezoito, com 4 

a presença da Coordenadora do Curso, Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza, da Chefe do 5 

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

Soreanu Pecequilo, Daniel Campos de Carvalho, Esther Solano Gallego, Fábio Luis Barbosa 7 

dos Santos, Fabio Venturini, João Alberto A. Amorim, Juliana Bigatão Puig, Regiane Nitsch 8 

Bressan e Rodrigo Medina Zagni. Estava presente também o representante discente Ivo 9 

Souza Ferreira. Justificaram a ausência os professores Marina Gusmão de Mendonça, 10 

Marina Vitelli e Osmany Porto de Oliveira. As Professoras Ismara e Fabiana iniciaram os 11 

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

seguinte forma: Informes: 1. Departamento de Relações Internacionais – Prof.ª Fabiana 13 

iniciou com os informes referentes a Reunião da Congregação: 1) foi discutido o uso da área 14 

verde como estacionamento para os alunos. Para a utilização é necessário avaliação e 15 

autorização da Prefeitura, fora ser questionável, uma vez que o espaço verde seria perdido 16 

e poucas vagas poderiam ser criadas. Uma análise será feita pela Congregação.  2) Ocorreu 17 

uma Reunião do CONSEG (Conselho de Segurança de Osasco) com a participação do Prof. 18 

Júlio juntamente com alguns alunos, onde foi feita solicitação de Ronda para maior 19 

segurança dos alunos. Nessa reunião também foi solicitada a regularização da demarcação 20 

das vagas na rua em frente ao Campus feita pelos alunos de forma irregular. 3) Foi 21 

informado também que existe uma Comissão que está discutindo a jornada de 30 horas 22 

para os técnicos. 4) Ressaltaram que existe um laboratório Multiusuário, onde é possível 23 

trabalhar diversas fermentas. O Laboratório foi instalado a partir de um projeto que era 24 
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coordenado pelo Prof. Mauri. 5) E foi lembrado a importância de avisar aos alunos da 25 

importância de responder os questionários do ENADE que devem ser respondidos até 21 de 26 

novembro. 6) A Diretoria Administrativa informou o estágio atual da obra do prédio na 27 

Quitaúna, onde a previsão de entrega era julho de 2019, estão empenhados para obra 30 28 

(trinta) milhões de reais, e hoje a obra custa 70 (setenta) milhões, e a biblioteca entre 12 29 

(doze) e 15 (quinze) milhões. Vai ser preciso adiar a obra e toda vez que isso ocorre o valor 30 

é recalculado aumentando o valor da obra. A Comissão que foi criada na Congregação para 31 

acompanhar as questões do prédio da Quitaúna, fez uma reunião no dia 10/10. Ivo 32 

informou que serão feitos outros atos em relação a obra. 7) Foram apresentados alguns 33 

dados referentes ao PPI, o Campus Osasco foi o que enviou mais contribuições para o PPI, a 34 

plataforma ainda está aberta para cadastro de novas propostas até 30 de outubro, assim 35 

como o compartilhamento de propostas já cadastradas. A Câmara de Graduação vem 36 

fazendo reuniões periódicas e convidando a todos, as Câmara de Extensão e Pesquisa e de 37 

Pós-graduação já se reuniram também para o envio de propostas. 8) A biblioteca está 38 

promovendo exposições com os trabalhos dos docentes. 9) Foi solicitado mais uma vez 39 

representante para compor a Comissão de Alimentação e que tiver interesse encaminha e-40 

mail para a Maristela. 10) O GT de segurança irá disponibilizar um relatório para diagnóstico 41 

para em seguida propor ações, o Prof. Acácio e o representante discente Renato fazem 42 

parte de GT e poderão esclarecer quaisquer dúvidas. 11) O Prof. Espinosa era o 43 

representante indicado da CAEC (Câmara de Extensão e Cultura) na CAEP (Comissão de 44 

Avaliação de Estágio Probatório). Em 24/10 terá uma reunião da CAEC, e vou tentar a 45 

aprovação de outro docente do Curso de Relações Internacionais para representar a CAEC 46 

na CAEP, pois a ideia é manter um equilíbrio dentro das representações dos cursos na CAEP. 47 

Na CAEC temos como representantes os professores Hage, e o Fábio Luiz, que era o 48 

suplente do Prof. Espinosa.  12) Foi aprovado a mudança no nome do auditório, que passa a 49 

se chamar Prof. Dr. Antônio Roberto Espinosa. 13) Acordo de Cooperação Acadêmica com a 50 
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Universidade do Minho, Prof. Bolívar que está encaminhando esse acordo. Departamento 51 

de Relações Internacionais – Prof.ª Fabiana informou que em conversas referentes a 52 

demandas do curso coma Prof.ª Ismara, foram levantadas duas questões. A discussão da 53 

Curricularização da Extensão e outra questão referente a alteração na Matriz Curricular, 54 

retomando assim as discussões do NDE a partir de novembro. Prof.ª Fabiana informou que 55 

fará essa primeira chamada do NDE onde será definido como será dado os prosseguimentos 56 

das atividades. 2. Coordenação de Curso – Prof. Ismara iniciou com os informes 57 

relacionados ao CG - Conselho de Graduação: 1) O Sistema Moodle, utilizado para UC’s ou 58 

atividades a distância, em ambiente virtual, terá sua versão antiga encerrada e os 59 

professores devem começar a nova versão do Moodle. No momento existem duas versões 60 

do Moodle em utilização, um que serve a Graduação e a Pós-Graduação (antigo) e outro 61 

que serve só a Graduação (novo). 2) Referente as UC’s MultiCampi Presenciais, 62 

anteriormente elas eram oferecidas como UC’s Optativas, que não recebiam créditos 63 

quando cursadas, mas a partir do próximo semestre (1º sememestre/2019) essas UC’s 64 

passam a ser UC’s Eletivas, e passam a receber crédito para os alunos que cursarem. Foi 65 

criado um GT para discussão dessas UC’s MultiCampi Presenciais e o Prof. João Arantes é o 66 

representante do Campus Osasco. Comissão de Horários – Prof.ª Ismara informou que 67 

continua na Comissão de Horários solicita para os docentes do Curso que enviem a 68 

disponibilidade de horários para que possa montar a grade do 1º semestre de 2019. Alguns 69 

docentes reclamaram que não receberam essa solicitação da Direção Acadêmica e a Prof.ª 70 

Ismara ficou de repassar e solicitou que enviem essas informações até o final desta semana. 71 

Devido à ausência do Prof. Espinosa algumas adequações terão de ser feitas e a Prof.ª 72 

Ismara irá conversar pessoalmente com alguns docentes sobre essas adequações. Prof.ª 73 

Ismara agradeceu ao Prof. Daniel e ao Curso de Direito pela disponibilidade do Prof. Rafael 74 

que se disponibilizou de ministrar a UC de Teoria Política. Estágio – Prof.ª Ismara informou 75 

que apresentou na reunião sobre estágios a proposta discutida na última reunião de 76 
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Relações Internacionais e a Prof.ª Luciana sugeriu que a proposta, de consultar à 77 

Procuradoria da UNIFESP acerca dos estágios de estudantes matriculados no Período 78 

Integral, fosse levada na Câmara de Graduação. 3. Vagas para refugiados na UNIFESP - Prof. 79 

João Amorim informou que o Conselho de Graduação em maio/18 a aprovou a criação de 80 

uma comissão para desenvolver e propor a concepção de uma política de ingresso de 81 

refugiados na UNIFESP e que ele é o atual Coordenador dessa comissão. Na próxima 82 

reunião do Conselho de Graduação, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 17 de 83 

outubro, será apresentada pelo Prof. João Amorim uma proposta que em seguida será 84 

encaminhada aos Campi e aos Cursos para discussão e avaliação. A Política se tornou mais 85 

abrangente uma vez será sendo proposta criação de vagas para Refugiados, Apátridas e 86 

Portadores de Visto Humanitário. A proposta que será apresentada é de adesão facultativa 87 

dos cursos, e para os cursos que decidirem aderir a política de ingresso deve optar por abrir 88 

uma vaga adicional além das regularmente ofertadas. Essa vaga terá um processo de 89 

seleção específico e diferente do habitualmente utilizado para o ingresso dos demais 90 

alunos. Sendo esta proposta aprovada no Conselho de Graduação, Prof. João Amorim irá 91 

pauta essa discussão em uma reunião de Relações Internacionais. Se a Política for aceita da 92 

forma como está proposta, a UNIFESP será a primeira Universidade Federal a criar uma 93 

Política efetiva de inclusão de Refugiados e Apátridas. Prof. Medina questionou quanto a 94 

aplicação dessas políticas na Pós-Graduação. Prof. João falou que é um processo um pouco 95 

mais demorado, pois o acordo deve ser feito com cada programa de Pós-Graduação. Foi 96 

levantada a questão de Revalidação de Diplomas e Prof. João informou que já existem as 97 

normas de Revalidação de Diplomas, mas está parada por falta de pessoal, mas a Comissão 98 

pretende discutir esse assunto futuramente. 4. Captação de Recursos para o Novo Prédio 99 

do Campus Osasco – O informe deveria ser dado pelo Prof. Acácio que não está presente. 100 

Prof.ª Fabiana informou que conversou com o Prof. Ivan, do Curso de Direito, que coordena 101 

essa comissão. Prof.ª Fabiana disse que foi procurada como presidente da CAEC, pois existe 102 
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a ideia de capitar investimento não somente para a biblioteca, mas também para criação 103 

um espaço comunitário de desenvolvimento de uma série de atividades destinadas a 104 

comunidade. O Prof. Ivan falou da possibilidade de concorrer a um edital, e esse tramite 105 

seria como em conjunto com a Câmara de Extensão. A Maior dificuldade seria as 106 

justificativas orçamentárias junto a FAP. O Prof. Daniel complementou que o ideal seria que 107 

o prédio não fosse apenas da Biblioteca e sim um prédio que pudesse abrigar as ações 108 

extensionistas do Campus. Mas essa conversa deve ser levada a discussão junto aos demais 109 

departamentos. 4. Semana de Relações Internacionais – Prof. Ismara informou que o 110 

Renato mandou a programação final por e-mail a todos os presentes, mas que encaminhará 111 

a todos novamente. Aproveitou para lembrar os docentes de passarem as listas de presença 112 

em cumprimento do que já havia sido acordado, e que os professores que teriam aula nos 113 

horários de atividades da Semana de RI, que compareçam as atividades, levando os alunos e 114 

passem as listas de forma a garantir quórum. Prof. Medina questionou sobre a homenagem 115 

ao Prof. Espinosa. Prof. Ismara informou que ainda não tinha informações e que estavam 116 

aguardando a chegada da placa com o nome do Prof. Espinosa. 5. RER – Regime Especial de 117 

Recuperação - Prof. Flavio Venturine, informou que o Eixo Multidisciplinar irá ofertar para 118 

os cursos que tenham interesse o RER para as UC’s de Matemática e Estatística. Caso o 119 

curso tenha interesse deve aprovar em junto a Comissão de Curso e encaminhar o interesse 120 

para o Eixo Multidisciplinar e para a Secretaria Acadêmica. Iniciou-se uma breve discussão 121 

sobre o assunto onde concluiu-se que o assunto deveria ser discutido pelo NDE do Curso 122 

antes de declarar ou não o interesse pelo RER. Ordem do Dia: 1. Retomada do curso e 123 

proposta de avaliação de Teoria Política 2 (Comissão de Curso) - Prof.ª Ismara informa 124 

sobre a retomada da UC de Teoria Política. Foi feita uma análise do que o Prof. Espinosa já 125 

havia ministrado no curso e do programa da UC. Foi proposto de se ter mais cinco aulas, 126 

com os temas: Democracia, Representações Partidos Políticos, Socialismo, Marxismo e 127 

Conceito de Justiça. Prof.ª Ismara agradeceu a colaboração dos Professores Juliana, 128 
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Regiane, Acácio, Marina, Fábio, Rodrigo, Marina Vitelli e Rafael Neves que ajudariam na 129 

conclusão da UC. Prof.ª Ismara lembrou que deve ser pensado também na forma de 130 

avaliação. Os alunos do Prof. Espinosa já estavam organizados em grupos para um trabalho, 131 

mas não tinham sido apresentados. Foi sugerido a utilização dos grupos e pedir um trabalho 132 

escrito ou um artigo de acordo com os temas já definidos anteriormente pelo Prof. 133 

Espinosa. Foi aprovada por unanimidades a proposta da retomada da UC de Teoria Política 134 

conforme apresentado e a avaliação em forma de trabalho escrito ou artigo em grupo. 2. 135 

Pedido de extensão de prazo da estudante Nayara Rovanhol Rodrigues (Comissão de 136 

Curso) – A Aluna Nayara já havia solicitado Extensão do Prazo em abril deste ano para 137 

concluir as UC’s de TCC II e Atividades Complementares e estava cursando estatística. A 138 

aluna justificou sua solicitação naquela época devido ao afastamento do país de seu 139 

orientador, Prof. Fabio Luís. A aluna Nayara reprovou na UC de estatística no primeiro 140 

semestre de 2018. A Comissão de Curso decidiu por não deliberar a referida solicitação, por 141 

entender que são necessários maiores esclarecimentos por parte da estudante. A Comissão 142 

gostaria de saber se houve tentativa e efetivação da matrícula da UC Estatística nos 143 

semestres em que ela foi ofertada para o Curso de Relações Internacionais. Em virtude 144 

desses fatos o curso decidiu solicitar a Secretaria Acadêmica e a aluna maiores 145 

esclarecimentos para uma nova discussão junto a Comissão de Curso. 3. Alterações nos 146 

indicados para representação do curso na CAEC (Conselho de Departamento) – Prof.ª 147 

Fabiana informou que os representantes do Curso de Relações Internacionais na CAEC eram 148 

os Professores Espinosa e Fabio Luís, e que em virtude do falecimento do Prof. Espinosa a 149 

representação terá que ser alterada. Ficou decidido por unanimidade que o Curso de 150 

Relações Internacionais será representado na CAEC pelo Prof. Fabio Luís como membro 151 

titular e o Prof. Acácio com suplente. 4. Encaminhamentos sobre o Concurso de Livre-152 

Docência 2018-2019 (Conselho de Departamento) – Prof.ª Fabiana apresentou a proposta 153 

de Livre-Docência que já havia sido apresentado anteriormente e não aprovado na 154 
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Congregação do Campus para uma nova tentativa. Foi aprovada por unanimidade o 155 

encaminhamento do Concurso de Livre-Docência. Não havendo mais pontos a serem 156 

discutidos nesta reunião a Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza e a Prof.ª Fabiana Rita Dessotti, 157 

concluíram os trabalhos e deram a reunião por encerrada. Eu Tatiana Travassos de 158 

Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada 159 

pela Coordenadora do Curso de Relações Internacionais do Campus Osasco, pela Chefe do 160 

Departamento de Relações Internacionais do Campus Osasco e os demais membros 161 

presentes à reunião. Osasco, quinze de outubro de 2018. 162 

Prof.ª Dra. Cristina Soreanu Pecequilo ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Esther Solano Gallego ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Luis Barbosa dos Santos ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Fabiana Rita Dessotti ________________________________________________________ 

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. Regiane Nitsch Bressan ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni ________________________________________________________ 

 

Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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