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Reunião Ordinária da Comissão do Curso de Relações Internacionais 1 

 2 

Aos dois dias do mês de dezembro de 2021 ocorreu a reunião ordinária do curso de 3 

Relações Internacionais. A reunião se deu remotamente, via aplicativo Meet. Foi 4 

presidida pelo coordenador do curso, Prof. Acácio Augusto Sebastião Junior e 5 

estiveram presentes os professores: Carolina Silva Pedroso, Cristina Soreanu 6 

Pecequilo, Fabiana Rita Dessotti, Ismara Izepe de Souza, João Alberto Amorim, José 7 

Alexandre Atahyde Hage, Juliana de Paula Bigatão Puig, Karen Fernandez Costa, 8 

Marcus Maurer de Salles, Marina Gisela Vitelli, Marina Gusmão de Mendonça, 9 

Osmany Porto de Oliveira, Regiane Nitsch Bressan, Rodrigo Medina Zagni. 10 

Justitificaram a ausência os professores Esther Solano Gallego e Fábio Luis Barbosa. 11 

A reunião teve início às 9h06min. O professor Acácio cumprimentou os presentes e 12 

deu iniciou pelo EXPEDIENTE: Os professores solicitaram que as atas fossem 13 

disponibilizadas com antecedência no drive para apreciação e sugestões antes de 14 

serem votadas na reunião. Dessa forma, as aprovações foram prejudicadas e 15 

postergadas para a próxima reunião. INFORMES: 1- Grade Tradução UCs. O 16 

professor Acácio pediu desculpas, esclarecendo um equívoco de sua parte relacionado 17 

aos nomes das disciplinas para traduções. O professor Celso presidente da Câmara de 18 

graduação o instruiu, informando que os próprios docentes deverão fazer essa 19 

tradução. Uma servidora TAE da PROGRAD faz apenas as revisões das traduções 20 

fornecidas por todos os docentes. O professor Acácio solicitou que os docentes 21 

encaminhem suas traduções por e-mail para serem apresentadas na reunião da Câmara 22 

de Graduação, via SEI, do mês de janeiro. 2- Fórum Coordenadores da ABRI: No 23 

último encontro dos coordenadores foi discutido o que é a extensão e a 24 

curricularização nos cursos de Relações Internacionais. O professor Acácio apresentou 25 
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um calendário de eventos que ocorrerão em dezembro na ABRI e convidou os 26 

presentes a participarem. Comentou que o curso de Relações Internacionais da EPPEN 27 

é um dos mais extensionistas. 3- Rematrícula: A data foi postergada para janeiro. Com 28 

a palavra, a professora Regiane informou que o curso de Direito disponibilizará apenas 29 

uma eletiva para o curso de Relações Internacionais - Direitos Humanos - ministrada 30 

pelo professor Daniel Carvalho. A Perspectiva é de recebermos menos ofertas de 31 

eletivas do curso de Direito, visto que estão voltados ao alunato do próprio curso. A 32 

professora Fabiana solicitou que, assim que recebermos a ementa desta eletiva, que a 33 

mesma seja compartilhada com os membros do curso para aprovação por e-mail. 3- 34 

Informes DRI: A professora Fabiana informou que houve uma reunião extraordinária 35 

da Congregação, no dia 26, para aprovação do novo Regimento da EPPEN. Sugeriu 36 

que o Regimento do Departamento de Relações Internacionais fosse revisto. A 37 

professora Juliana solicitou a palavra e lembrou do NAI - Núcleo de Acessibilidade e 38 

Inclusão – existente nos campi. As demandas apresentadas a esse núcleo precisam ser 39 

atendidas pelo Campus. Esse núcleo precisa de um novo coordenador, pois a servidora 40 

Nayara informou não poder mais coordená-lo. Convidou os presentes para ajudar na 41 

composição neste núcleo, que possui bastante demandas. O professor Marcus se 42 

disponibilizou a colaborar. 4- Informes CG: O professor Acácio informou que no 43 

Conselho de Graduação todos parabenizaram o trabalho da professora Ismara, que 44 

estava frente da Câmara até então, assumida de forma Pró Tempore pelo professor 45 

Celso, e, após, confirmado como coordenador. Houve alteração no calendário que, 46 

antes, previa a montagem da nossa grade até 18 de dezembro e foi postergada para 28 47 

de janeiro, possibilitando um pouco mais de tempo para a elaboração. 5- 48 

Implementação do novo PPC: O professor Acácio citou que os planos de ensino 49 

precisam estar de acordo até o dia 10 de dezembro para o recadastramento dos projetos 50 
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e programas. As horas de curricularização deverão constar para aprovação da PROEC. 51 

Lembrou, ainda, que para o TCC2 é necessário a indicação dos projetos. A professora 52 

Fabiana informou que para o NDE é necessário apenas aprovar os planos de ensino. 53 

Até 10 de dezembro é o prazo para recadastramento dos programas e projetos já 54 

vigentes. Solicitou que fosse encaminhado um lembrete ao eixo multidisciplinar sobre 55 

essa questão. Todas as disciplinas com curricularização que terão aula no primeiro 56 

semestre de 2022 deverão atualizar os planos de ensino e encaminhar até 10 de 57 

dezembro à Secretaria de Graduação. O curso deverá encaminhar à Secretaria de 58 

Graduação todos os planos de ensino até 28 de janeiro. A professora Regiane solicitou 59 

esclarecimentos sobre enviar os planos de ensino para aprovação por conta das 60 

alterações entre atividades remotas e presenciais. A professora Fabiana lembrou que as 61 

ementas do curso estão desatualizadas na Secretaria Acadêmica. É necessário atualizar 62 

os planos de ensino com ementa, conteúdo programático e bibliografia de acordo com 63 

o PPC. O prazo para encaminhar todos os planos é até 15/01. Os alunos utilizam os 64 

planos de ensino para rematrícula. Respondendo à professora Regiane, informou que 65 

no CONSU tudo é discutido como meta de retorno presencial para o próximo semestre 66 

dentro das orientações sanitárias vigentes. A professora Marina solicitou registrar que, 67 

quando presencialmente, nunca lhe foi solicitado o plano de ensino para atualização. 68 

Ficou acordado que a secretária Ana Paula irá pedir a máscara na secretaria acadêmica 69 

para inclusão da ementa, bibliografia e metodologia para encaminhar aos docentes e, 70 

após, encaminhar para atualizar o site da UNIFESP. Foram esclarecidas várias dúvidas 71 

sobre a publicação dos planos na página da PROGRAD e informado que, dentre outras 72 

demandas, são utilizados pelos alunos para rematrícula. 06 - Disciplinas Multicampi: 73 

Atendendo à solicitação da Prograd, o professor Acácio perguntou se alguém tem 74 

interesse em oferecer disciplinas multicampi para o próximo semestre, porém não 75 
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houve manifestações de interesse. Com a palavra, a professora Karen repassou a 76 

informação, discutida no CONSU, sobre a nossa aposentadoria passar a ser tratado 77 

pelo INSS. A transição será de até dois anos e o processo de solicitação de 78 

aposentadoria ainda acontecerá internamente, porém a análise será pelo INSS. 79 

Afastamentos e licenças serão mantidas na UNIFESP. Foi aprovada uma moção de 80 

repúdio, pois tal decisão prejudica muito os servidores da UNIFESP. A Unifesp 81 

sempre lidou sem maiores problemas com a questão da aposentadoria. Ressaltou, 82 

ainda, que não houve nenhuma consulta sobre essa passagem de administração das 83 

aposentadorias diretamente ao INSS. Quanto ao retorno presencial informou que o 84 

CONSU decidiu exigir o comprovante de vacina, manter os protocolos de prevenção e 85 

as comissões locais terão autonomia para identificarem os problemas pontuais de cada 86 

campus. ORDEM DO DIA: 01- Regulamento do TCC curso de Relações 87 

Internacionais:  O professor Acácio lembrou que o documento foi encaminhado 88 

previamente para apreciação do colegiado. A professora Karen ressaltou que foi um 89 

documento muito discutido pelo núcleo docente estruturante antes de ser encaminhado 90 

para aprovação deste colegiado. Apresentou suas considerações para a estruturação do 91 

documento e algumas especificidades sobre a forma de atribuição das notas. Como 92 

houve empate no núcleo docente estruturante sobre a atribuição da nota no TCC 1, o 93 

item foi trazido para decisão da comissão de curso para, após, aprovar a minuta. 94 

Foram apresentadas duas propostas de encaminhamentos: 1. A nota da UC se TCC I 95 

será atribuída pelo docente responsável pela UC com a anuência do orientador; e 2. A 96 

nota da UC de TCC I será composta pela nota atribuída pelo responsável da UC  TCC 97 

I e pelo orientador do discente. Com 8 votos, o primeiro encaminhamento foi 98 

aprovado. O segundo encaminhamento recebeu 7 votos. O regulamento foi aprovado 99 

por unanimidade pelo conselho. Quanto ao rodízio da atribuição para o TCC 2, foi 100 
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proposto uma tabela para melhor organização. A professora Fabiana expôs que após 101 

essa aprovação, as alterações deverão ser feitas no regulamento. Lembrou que é 102 

necessário saber quais são os professores orientadores dos alunos que fizeram TCC1 e 103 

não entregaram TCC2 para fazer a atribuição do primeiro semestre de 2022. O 104 

professor Acácio sugeriu uma regra de transição para os alunos que se encontram 105 

nesta situação. A professora Cristina sugeriu que a coordenação solicite à secretaria de 106 

graduação uma lista dos alunos que possuem a UC TCC2 em aberto para que se possa 107 

encaminhar um e-mail, resolver as pendências, definir os orientadores e matrículas. 108 

02- Site do Curso e Departamento de Relações Internacionais: Pauta Prejudicada. 03 - 109 

Grade 2022.1 - Comissão de Horário: Pauta Prejudicada. Esgotados os pontos, o 110 

professor Acácio agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e eu, Ana Paula 111 

Silveira, lavrei esta ata. 112 

_____________________________________ 113 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior 114 

Coordenador do Curso de Relações Internacionais 115 

 116 


