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Reunião Ordinária do Curso de Relações Internacionais 1 

Aos quatro dias do mês de março de 2021 ocorreu a reunião ordinária do curso de 2 

Relações Internacionais. A reunião se deu remotamente, via aplicativo Meet e foi 3 

presidida pela Coordenadora do Curso, Profa. Ismara Izepe de Souza. Estiveram 4 

presentes os professores: Acácio Augusto Sebastião, Carolina Silva Pedroso, Cristina 5 

Soreanu Pecequilo, Fabiana Rita Dessotti, Fábio Luis Barbosa dos Santos, Fabíola 6 

Fanti, João Alberto Amorim, Juliana Bigatão Puig, Karen Fernandez Costa, Marina 7 

Gusmão de Mendonça, Marina Gisella Vitelli, Nilo Américo Rodrigues Lima de 8 

Almeida, Regiane Nitsch Bressan, Osmany Porto de Oliveira e as representantes 9 

discentes Luiza Bastos Longo e Gabriela Yin Chen. A reunião teve início às 9 horas e 10 

07minutos pelos INFORMES: No Conselho de Graduação foram discutidas as 11 

reformas dos planos de ensino para a continuidade do semestre de forma remota. 12 

Também discutiram sobre a nova portaria e seu aperfeiçoamento quanto à atribuição 13 

do conceito cumprido e não cumprido e à flexibilização. A representação discente 14 

informou que na próxima reunião, provavelmente, serão apresentados novos nomes 15 

para a comissão de curso e departamento. A professora Ismara agradeceu 16 

antecipadamente por toda colaboração. O professor Fábio Luis ratificou os informes 17 

da Adunifesp sobre a desvinculação das receitas da saúde e educação e como isso afeta 18 

os servidores. Também citou as ameaças de cerceamento e liberdade acadêmica e as 19 

nomeações feitas sem respeitar as listas tríplices das universidades. A presidente do 20 

conselho informou que, até o momento, não há data prevista para realização do 21 

congresso acadêmico embora haja a certeza de que será totalmente virtual. Sobre os 22 

ingressantes, informou que os mesmos iniciarão no dia 5 de maio. Solicitou atenção 23 

aos professores que acompanham o primeiro semestre. Será feita uma recepção virtual 24 

para esses calouros. Informes do Departamento: A professora Fabiana informou que a 25 
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próxima reunião do NDE ocorrerá no próximo dia 11 e serão tratadas as questões 26 

pertinentes ao TCC e à Curricularização. A próxima reunião do departamento será no 27 

dia 25. O professor Alexandre Haje será o representante do departamento na Comissão 28 

Local do Congresso Acadêmico. Se houver a necessidade de mais um nome, a 29 

professora Carolina se dispôs. A professora Karen informou ser importante uma 30 

recepção para os calouros que contemple uma aula inaugural com tema relevante às 31 

Relações Internacionais. Ainda, sugeriu que poderia ser desenvolvida uma discussão 32 

sobre a aplicação das Relações Internacionais. O professor Acácio sugeriu que a 33 

professora Deisy Ventura seja convidada para a aula inaugural. A aluna Luiza 34 

informou que o centro acadêmico de relações internacionais está à disposição para 35 

colaborar com os trabalhos de recepção aos calouros. A professora Ismara ressaltou a 36 

necessidade de interação para não haver duplicidade de atividades. Continuou 37 

informando sobre o repositório institucional e a nova portaria que regulamenta o fluxo 38 

de entrega dos TCC’s à biblioteca e citou a importância dos membros se inteirar sobre 39 

o assunto e esclareceu que será tema de discussão no NDE. A professora Cristina 40 

informou que a execução do TCC está prevista em legislação específica. Repassou a 41 

informação que dos 76 alunos matriculados, apenas 34 TCC’s foram entregues. Está 42 

respondendo as dúvidas surgidas dos alunos e docentes. A professora Fabiana solicitou 43 

a palavra e pediu para que todas as dúvidas relacionadas a TCC’s também sejam 44 

encaminhadas ao NDE para discussão e adequação para o novo Regimento. As 45 

professoras Regiane e Cristina expuseram suas percepções sobre o compromisso dos 46 

alunos em desenvolver e entregar o TCC conforme as orientações e exigências do 47 

curso e suas possíveis consequências, inclusive com os desdobramentos do ENADE. 48 

Esgotados os informes, prosseguiu-se com a ORDEM DO DIA: 01- Planos de 49 

Ensino: Como não há data definida para a entrega, a professora Ismara tomou a 50 
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iniciativa de manter a comissão do curso inteirada sobre a elaboração dos planos de 51 

ensino. Propôs que a aprovação dos planos seja feita por e-mail. Solicitou que cada 52 

docente disponibilize o seu plano no drive criado e compartilhado para esse fim até 53 

amanhã. Solicitou, ainda, que verifiquem os planos dos colegas para que possam se 54 

manifestar sobre a aprovação dos mesmos por e-mail. Os conselheiros aprovaram a 55 

decisão por unanimidade. A professora Marina Gusmão solicitou a palavra e se 56 

pronunciou sobre a nova portaria expondo que, legalmente falando, se preocupa com o 57 

termo constante no artigo décimo da portaria “acolher as demandas dos alunos” sem 58 

saber, de fato, do que se trata. Após discussões e esclarecimentos, a fim de evitar 59 

possíveis desgastes nas execuções e entregas das atividades previstas nos planos de 60 

ensino, o conselho propôs entender que o acolhimento se trata de ouvir a demanda do 61 

aluno sem a obrigação de atendê-la, garantindo as exigências e norteamento dos 62 

planos de ensino. A professora Ismara fará um documento com essa proposição, 63 

encaminhará aos membros deste conselho para apreciação e em seguida repassará à 64 

Câmara de Graduação. 02- Curricularização: Com a palavra a professora 65 

Karen  informou  que há dois pontos importantes a serem repassados: 1- Havendo a 66 

curricularização de uma UC, as atividades também podem ser realizadas fora do 67 

período previsto para a UC. 2- Em reunião, o núcleo docente estruturante concluiu que 68 

as eletivas são áreas privilegiadas para curricularização. Esclareceu que as eletivas 69 

com carga curricularizadas estarão devidamente identificadas com a carga horária para 70 

curricularização. Ressaltou ser importante fechar as demandas pertinentes à 71 

curricularização junto à reforma do Projeto Pedagógico do Curso para que não haja 72 

retrabalho. Esgotados os pontos e não havendo mais o que se tratar,  a  professora 73 

Ismara agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e eu Ana Paula Silveira 74 

lavrei essa ata.  75 
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_______________________________ 77 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza 78 

Coordenadora do Curso de Relações Internacionais 79 
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Ana Paula Silveira 82 

Secretária do Curso de Relações Internacionais 83 


