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Reunião Ordinária da Comissão do Curso de Relações Internacionais 1 

 2 

Aos sete dias do mês de outubro 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, Esther Solano Gallego, Fabiana Rita Dessotti, Fábio Luis Barbosa, Ismara 7 

Izepe de Souza, João Alberto Amorim, Juliana de Paula Bigatão Puig, Karen 8 

Fernandez Costa, Marina Gisela Vitelli, Marina Gusmão de Mendonça. Osmany Porto 9 

de Oliveira, Regiane Nitsch Bressan, Rodrigo Medina Zagni e a representante discente 10 

Luiza Goloubkova. Como ouvinte, participou o discente Isaac Aron Costa Ferreira. A 11 

reunião teve início às 9h10min. O professor Acácio cumprimentou os presentes e deu 12 

início a reunião pelo expediente com as aprovações das atas das reuniões dos dias 13 

05/08: aprovada por unanimidade; e 09/09 aprovada com 4 abstenções. Passou aos 14 

INFORMES: - Grade Tradução UCs: A Prograd solicitou aos professores para 15 

manifestarem interesse na tradução das suas disciplinas. Após realizadas, as traduções 16 

serão encaminhadas para avaliação dos responsáveis pelas unidades curriculares. Foi 17 

esclarecido que se trata apenas da tradução do nome da disciplina e os conteúdos das 18 

aulas continuarão sendo oferecidos apenas em português. - Aprovação do 19 

Regulamento da Secretaria de Relações Internacionais: o documento foi encaminhado 20 

previamente para ciência dos presentes. - Declaração Iniciação Científica Voluntária: 21 

https://unifesp.br/reitoria/prograd/programas-institucionais/pibic-pibiti-pibic-af/942-22 

2021-iniciacao-cientifica-voluntaria. Após o esclarecimento do oferecimento da 23 

declaração comentou-se que há tristeza pelo incentivo à iniciação científica sem 24 

bolsas. - RNP: A secretária Ana Paula informou que as reuniões de curso e 25 

Departamento de relações internacionais ocorrerão pelo sistema RNP.  O gescon 26 

https://unifesp.br/reitoria/prograd/programas-institucionais/pibic-pibiti-pibic-af/942-2021-iniciacao-cientifica-voluntaria
https://unifesp.br/reitoria/prograd/programas-institucionais/pibic-pibiti-pibic-af/942-2021-iniciacao-cientifica-voluntaria
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permanecerá como ferramenta de suporte. As gravações via RNP serão publicadas na 27 

transparência da universidade. - Portaria que trata das consultas à Procuradoria: O 28 

documento foi encaminhado previamente a todos os membros deste conselho para 29 

ciência. - Fórum Coordenadores da ABRI - 08/10 - Curricularização da Extensão. Na 30 

próxima sexta-feira será discutida A curricularização da extensão no fórum da ABRI e 31 

o nosso curso permanece sendo o único a completar a curricularização do projeto 32 

pedagógico. - Situação do PPC: O professor Acácio informou que, após algumas 33 

alterações e adequações, o documento corrigido foi encaminhado a CPAP. O 34 

documento passará pelo conselho de graduação para apreciação e aprovação no 35 

próximo dia 14. - Rematrícula: O professor Acácio informou que algumas salas 36 

ficaram bem cheias. Houve algumas inconsistências que a secretaria de graduação está 37 

verificando. A professora Fabiana solicitou a palavra e lembrou que está sendo 38 

retomada a banca de África e Oriente Médio e o concurso de Negociações 39 

Internacionais. Dessa forma, provavelmente haverá uma reunião extraordinária do 40 

Departamento para tratar exclusivamente destas questões. Esgotados os informes, 41 

prosseguiu-se com a ORDEM DO DIA: 1- Notas de corte para o SISU do curso de 42 

Relações Internacionais: O professor Acácio informou que foi recebida uma planilha 43 

com as informações já praticadas pelo curso a ser preenchida e devolvida até amanhã à 44 

PROGRAD. A professora Ismara se pronunciou informando que essas notas foram 45 

modificadas no ano passado e, a seu ver, não há necessidade de alterar novamente 46 

neste momento. Após devidos comentários e esclarecimentos, a comissão aprovou por 47 

unanimidade manter as notas do Sisu como estão. 2-  Site do Curso e Departamento de 48 

Relações Internacionais: O professor Acácio explicou que as atas do curso deverão ser 49 

publicadas e solicitou sugestões dos professores para atualizar o site. Citou alguns 50 

exemplos do que poderia ser compartilhado no site. O professor João Amorim 51 
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lembrou que o DTI lançou uma normativa sobre a utilização dos canais institucionais. 52 

A professora Ismara lembrou que as aprovações que precisam de publicação devem 53 

ser encaminhadas ao setor de comunicação. O professor Acácio sugeriu estabelecer 54 

um fluxo para viabilizar as publicações do Curso e Departamento. A professora 55 

Fabiana sugeriu que fosse criada uma página à parte para o Departamento contendo os 56 

links de encaminhamentos para todos os projetos. O professor Fábio concordou 57 

com as colocações anteriores e ressaltou a importância de linkar as páginas do 58 

Departamento e Curso aos projetos de extensão e outras atividades ligadas aos 59 

mesmos. O professor Rodrigo Medina solicitou a palavra e expôs sua visão de que é 60 

necessária, além da página do Curso e Departamento, a criação de um site específico e 61 

detalhado com as produções e criações do Departamento e Curso. Citou como 62 

exemplo Departamento de história da Universidade de São Paulo. Ressaltou que é 63 

diferente uma página do Departamento e um site específico do Departamento. A 64 

professora Karen se pronunciou lembrando que, em nosso caso específico, o Curso e o 65 

Departamento se referem praticamente ao mesmo assunto. Ratificou que a criação 66 

desta página evidenciará a criação produção e divulgação do Departamento e Curso. 67 

Lembrou ainda que, além da criação, é necessário pensar em quem irá se 68 

responsabilizar pela alimentação da página. A professora Fabiana solicitou a palavra, 69 

concordou com os posicionamentos anteriores e lembrou que, ao se criar o canal do 70 

YouTube, não houve disponibilidade de funcionários para cuidar. Sugeriu que esse 71 

site fosse pensado e criado via extensão. O professor Acácio informou que conversará 72 

com a senhora Tatiana, responsável pela comunicação do campus, e expor o 73 

conversado nesta reunião e verificar os encaminhamentos possíveis por lá. Sugeriu, 74 

ainda, que a Comissão de comunicação da EPPEN sugira os possíveis caminhos para 75 

que essas solicitações sejam efetivamente atendidas. O professor Fábio Luiz propôs 76 
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que a criação seja algo Modesto e de simples manutenção. Como proposta de 77 

encaminhamento, o professor Acácio sugeriu que esse ponto seja retomado na próxima 78 

reunião já com as possíveis sugestões de encaminhamento. Esgotados os pontos o 79 

professor Acácio agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e eu, Ana Paula 80 

Silveira, lavrei esta ata. 81 

_____________________________________ 82 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior 83 

Coordenador do Curso de Relações Internacionais 84 


