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Reunião Ordinária do Curso de Relações Internacionais 1 

 2 

Aos cinco dias do mês de agosto 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 Júnior e estiveram 5 

presentes os professores: Carolina Silva Pedroso, Cristina Soreanu Pecequilo, Esther 6 

Solano Gallego, Fabiana Rita Dessotti, Fábio Luis Barbosa, Ismara Izepe de Souza, José 7 

Athayde Alexandre Hage, Juliana Bigatão Puig, Karen Fernandez Costa, Marcus 8 

Maurer de Salles, Marina Gusmão de Mendonça, Regiane Nitsch Bressan, Rodrigo 9 

Medina Zagni, Salvador Schavelzon e os representantes discentes Isaac Aron Costa 10 

Ferreira e Luiza Goloubkova, sendo que a titular é a senhora Luiza. Justificaram a 11 

ausência os professores João Alberto Amorim e Marina Gisela Vitelli. O professor 12 

Acácio cumprimentou a todos e iniciou a reunião às 9h15min com os informes: A 13 

professora Cristina informou que foram entregues 26 (vinte e seis) TCCs nas datas 14 

estipuladas, dias 02 e 03 de agosto, sendo que um deles fora dos padrões constantes no 15 

regulamento. Solicitou que a entrega dos pareceres respeite a data limite de 18 de agosto 16 

e que seja utilizado, exclusivamente, o novo formulário, aprovado previamente por essa 17 

comissão. Sobre a ficha de depósito, solicitou atenção às assinaturas e demais 18 

exigências. Lembrou que é necessário conter o link do lattes. Sobre a UC TCC1, a 19 

professora Regiane informou que houve uma entrega substantiva em relação aos 20 

projetos de pesquisas. Salientou que compartilhou com todos uma planilha com o status 21 

de entrega de todos os alunos e projetos. Se colocou à disposição, caso haja alguma 22 

dúvida. O professor Acácio lembrou a todos e solicitou que seja utilizado o e-mail 23 

institucional, pois as ferramentas GESCON e SEI só permitem o acesso através dos 24 

mesmos. Sobre o PPC, reiterou que foi aprovado pela Câmara de Graduação e passará 25 
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pela homologação da Congregação de amanhã, para ser encaminhado, posteriormente, 26 

à CEPAP. As rematrículas ocorrerão entre os dias 16 e 18 de setembro. Provavelmente, 27 

o curso deverá se posicionar e encaminhar os planos de ensino, da mesma forma que 28 

ocorreu no semestre anterior. Sobre o fórum de coordenadores da ABRI, expressou que 29 

há grande preocupação dos cursos com a realização do ENAD. Comentou que o curso 30 

de Relações Internacionais foi o único curso que concluiu a curricularização da grade e, 31 

por isso, acabou por trocar muitas informações com outros coordenadores que estão com 32 

seus cursos em processo de curricularização. Informou que entrará de férias no dia 09/08 33 

e retornará a tempo da realização da reunião de 02/09. Com a palavra, a professora 34 

Fabiana comentou sobre a minuta recebida, porém o tema está pautado na ordem do dia 35 

e será discutido a frente. A professora Cristina complementou sobre o fórum da ABRI 36 

informando que o mesmo possui apenas poder deliberativo sobre o ENAD. Houve muita 37 

troca de pessoas no INEP e o processo para o ENAD permanece suspenso. A comissão 38 

de 2021 poderia ser similar à de 2018, pois a renovação é parcial, porém nenhum novo 39 

informe foi expedido após a suspensão do processo. Ressaltou que não foi suspenso 40 

apenas o ENAD, mas todos os exames pertinentes ao MEC. A representante discente 41 

solicitou esclarecimentos para repassar aos seus pares sobre a realização do ENAD e foi 42 

esclarecida que apenas os alunos que ainda não colaram grau participam do ENAD. A 43 

professora Ismara complementou que, se os critérios forem mantidos para o ENAD, é 44 

necessário que os alunos tenham ao menos 75% do curso concluído. Esgotados os 45 

informes, passou-se ao EXPEDIENTE: Aprovação da minuta da ata de 01/07: A 46 

professora Cristina observou um erro de digitação e solicitação a correção substituindo 47 

o termo DCM por DCN. Em votação, os membros aprovaram por unanimidade. 48 

Prosseguindo com a reunião, deu-se início à PAUTA: 01- Aprovação do calendário 49 

das reuniões para o segundo semestre de 2021 - 01/07 - 05/08 - 02/09 - 07/10 - 04/11 50 
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- 02/12: O professor Acácio sugeriu que o horário de início da reunião seja às 9h. Os 51 

membros da comissão aprovaram por unanimidade a proposta do calendário e horário 52 

de início das reuniões. 02- Posição da Comissão do Curso de Relações Internacionais 53 

sobre o retorno presencial:  O professor Acácio informou ser importante a discussão 54 

da minuta referente a esse assunto pelo curso. Apontou que a mesma foi produzida no 55 

âmbito da reitoria, sem um amplo debate, e encaminhada aos campi, estabelecendo 56 

parâmetros para o retorno presencial. A direção do campus fez uma reunião com os 57 

coordenadores para uma discussão sobre essa minuta, pois há pontos que precisam ser, 58 

necessariamente, pensados e comentados pelos cursos. A seu ver, o professor Acácio 59 

informou não haver nenhum ponto fora das reais condições, pois foram consideradas as 60 

questões vacinais, estruturas e retorno presencial. Lembrou que a Congregação de 61 

amanhã proporá uma comissão para discussão do retorno presencial. Ainda, expôs que 62 

a questão orçamentária a que a universidade está submetida não comporta o retorno 63 

presencial. A professora Marina Gusmão perguntou se na conversa com a direção foi 64 

considerada a questão dos alunos, pois muitos retornaram a sua cidade de origem devido 65 

a questões orçamentárias e não possuem condições de retornar presencialmente. A 66 

professora Esther se pronunciou concordando com a minuta e a discussão proposta e 67 

informou ser importante pensar minuciosamente no retorno seguro presencial, pois além 68 

das questões sanitárias, há um sério problema orçamentário. Com a palavra, a professora 69 

Karen informou que, de acordo à minuta, o campus não possui condições estruturais de 70 

retornar presencialmente no segundo semestre, além de não haver Unidades 71 

Curriculares laboratoriais que necessitem da presença.   Compartilhou sua opinião sobre 72 

um possível retorno híbrido em abril. O professor Acácio agradeceu às colaborações dos 73 

colegas professores sobre o entendimento da minuta. Demonstrou sua preocupação com 74 

as questões sanitárias, pedagógicas, orçamentárias e políticas que envolvem a 75 
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universidade e a apatia e a acomodação que caracterizam os docentes. A professora 76 

Fabiana se pronunciou ressaltando a importância do pronunciamento sobre essas 77 

questões na Congregação. A professora Marina Gusmão perguntou se há alguma data 78 

definitiva para retorno das aulas e foi esclarecida que, por enquanto, para o segundo 79 

semestre de 2021, já há o posicionamento de manter o modo à distância e que a partir 80 

de amanhã, na Congregação, a comissão para discussão do retorno presencial é que nos 81 

orientará sobre o assunto. Esgotados os pontos e não havendo mais o que se tratar, o 82 

professor Acácio agradeceu a presença de todos, finalizou a reunião e eu, Ana Paula 83 

Silveira, após retorno do período de férias, lavrei esta ata. 84 

_____________________________________ 85 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião 86 

Coordenador do Curso de Relações Internacionais 87 
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Profa. Dra. Carolina Silva Pedroso                 _____________________________ 90 

Profa. Dra. Cristina Soreanu Pecequilo _____________________________ 91 

Profa. Dra. Esther Solano Gallego                  _____________________________ 92 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti                   _____________________________ 93 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza                 _____________________________ 94 

Prof. Dr. José A. Alexandre Hage                  _____________________________ 95 

Profa. Dra. Juliana Bigatão Puig                     _____________________________ 96 
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Profa. Dra. Karen Fernandez Costa                _____________________________ 97 

Profa. Dra. Marina Gisela Vitelli                   _____________________________ 98 

Profa. Dra. Marina Gusmão de Mendonça _____________________________ 99 

Profa. Dra. Regiane Nitsch Bressan                _____________________________ 100 

Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni                     _____________________________ 101 

Sr. Isaac Aron Costa Ferreira                          _____________________________ 102 

Sra. Luiza Goloubkova                                   _____________________________ 103 
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