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Reunião Ordinária do Curso de Relações Internacionais 1 

Aos oito dias do mês de abril 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, Fabiana 5 

Rita Dessotti, Fábio Luis Barbosa dos Santos, Fabíola Fanti, João Alberto Amorim, 6 

Juliana Bigatão Puig, Karen Fernandez Costa, Marina Gusmão de Mendonça, Marina 7 

Gisella Vitelli, Nilo Américo Rodrigues Lima de Almeida, Regiane Nitsch Bressan e 8 

as representantes discentes Gabriela Yin Chen e Luiza Golowbkova. Justificaram a 9 

ausência os professores Osmany Porto de Oliveira e Cristina Soreanu Pecequilo. A 10 

reunião teve início às 9h pelos INFORMES: A presidente informou que a data de 11 

início das aulas para os ingressantes será dia 5 de maio e a primeira semana será 12 

destinada à recepção dos calouros. A PRAE propôs que a recepção seja feita por 13 

atividades gerais e, em alguns momentos, por atividades específicas de cada Campus e 14 

Curso. Lembrou que o professor Renan Quinalha, a senhora Alessandra do NAE e um 15 

discente compõem a comissão local e central de recepção de calouros. Esclareceu que, 16 

em um dos dias, conversará com os calouros sobre o curso, pasta Verde, calendário, 17 

entre outros. Solicitou que não haja atividades nesta semana para que tudo e todos 18 

estejam voltados, exclusivamente, à recepção dos calouros. Ressaltou que todas as 19 

atividades serão remotas. Comunicou que os depósitos dos TCCs estão ocorrendo 20 

regularmente segundo informações do Senhor Andreas, chefe da biblioteca. 21 

Esclareceu que a biblioteca disponibilizou uma planilha para aquisição de novos 22 

livros. Informou que este é o momento de atualizar a bibliografia do curso na 23 

biblioteca, seguindo a atualização do PPC. Junto a professora Fabiana irá fazer um 24 

levantamento e verificar a possibilidade dessas novas aquisições. O professor João 25 
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Amorim solicitou alguns esclarecimentos sobre o comitê de ética e os TCCs.  A 26 

professora Ismara informou que a professora Cristina, responsável pela UC TCC, 27 

encaminhou um e-mail esclarecendo que os TCCs estão isentos de autorização pelo 28 

comitê, ao menos por enquanto, e prevalecem os encaminhamentos para Iniciação 29 

Científica. A professora Ismara informou que, devido à volumosa demanda vinda do 30 

NDE, existe uma probabilidade de haver uma reunião extraordinária da comissão de 31 

curso, no dia 22/04, para avaliação e aprovação dessas demandas. Sobre o NDE, a 32 

professora Fabiana informou que encaminhou um e-mail com todas as ementas para a 33 

comissão de curso.  Há a necessidade da concordância do eixo multidisciplinar. 34 

Solicitou a colaboração da comissão, sugerindo que na reunião extraordinária da 35 

comissão de curso sejam levantados alguns tópicos necessários para serem tratados no 36 

NDE. As discentes Gabriela e Luiza informaram que o CARI está em processo de 37 

eleição e a recepção dos calouros já será feita pela nova gestão. Agradeceram pelo 38 

apoio e compartilharam que toda a experiência foi muito enriquecedora. Os 39 

professores também agradeceram pela participação e engajamento das alunas e 40 

solicitaram que continuem ajudando na disseminação das informações. A professora 41 

Fabiana lembrou que é necessário indicar um representante discente para compor o 42 

NDE. Esgotados informes seguiu-se com a ORDEM DO DIA: 01- Portaria Prograd 43 

1109/21: A presidente elaborou um documento construído a partir das sugestões deste 44 

conselho levantadas na última reunião da comissão do curso. Projetou o documento 45 

para apreciação e sugestões. O conselho, após discussões e sugestões, garantindo a 46 

liberdade decisória do professor em sala de aula, aprovou o documento por 47 

unanimidade. A professora Ismara, em nome do curso, encaminhará à PROGRAD o 48 

documento com os questionamentos/sugestões. 2- Reversão de cancelamento de 49 

matrícula: A professora Ismara compartilhou a solicitação de reversão de 50 
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cancelamento de matrícula para conhecimento do colegiado. Trata-se de um 51 

ingressante de 2019 com coeficiente de 7,5%. Informou na solicitação que sofreu um 52 

acidente, desenvolveu alguns transtornos mentais, perdendo o prazo para matrícula. O 53 

colegiado aprovou unanimemente a solicitação de reversão de cancelamento de 54 

matrícula, possibilitando que o aluno efetive mais um trancamento sem prejuízos. 3- 55 

Atividades de recepção aos ingressantes do curso de relações internacionais: A 56 

professora Ismara ressaltou a necessidade da elaboração de algumas atividades 57 

específicas para a semana de recepção de calouros, como por exemplo uma aula 58 

Magna. Dessa forma, esclareceu que a professora Karen e Carolina estão 59 

providenciando alguns contatos. Fizeram um convite à professora Deyse Ventura 60 

(USP) para uma aula inaugural, porém não houve retorno até o momento. Outra 61 

sugestão é a senhora Camila Asano, com a proposta de discorrer sobre direitos 62 

humanos. Sobre as pesquisas e projetos do departamento, a professora Karen propôs 63 

apresentar dois projetos de extensão, a linha de pesquisa e o perfil do professor no 64 

horário das 17h30min com duração de, no máximo, uma hora. Com o intuito de 65 

garantir que os alunos conheçam todos os projetos e pesquisas, sugeriu que haja um 66 

ciclo de apresentações no mês de junho. Esgotados os pontos e não havendo mais o 67 

que se tratar, a professora Ismara agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e 68 

eu, Ana Paula Silveira, lavrei essa ata.    69 

__________________________________ 70 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza 71 

Coordenadora do Curso de Relações Internacionais 72 

 73 

________________________________ 74 

Ana Paula Silveira 75 
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Secretária do Curso de Relações Internacionais 76 


