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Reunião Ordinária da Comissão do Curso de Relações Internacionais 1 

Aos três dias do mês de novembro de 2022 ocorreu a reunião ordinária do curso de 2 

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

presidida pelo coordenador do curso, Prof. Acácio Augusto Sebastião Junior e 4 

estiveram presentes os professores Anselmo Otávio, Cristina Soreanu Pecequilo, 5 

Fabiana Rita Dessotti, Guilherme Augusto Guimarães Ferreira, Ismara Izepe de Souza, 6 

João Alberto Alves Amorim, Juliana de Paula Bigatao Puig, Karen Fernandez Costa, 7 

Marina Gusmão de Mendonça, Osmany Porto de Oliveira, Regiane Nitsch Bressan e a 8 

discente Marcela Furlan de Cena. Justificou a ausência o professor Rodrigo Medina 9 

Zagni. O presidente inaugurou os trabalhos às 09h09min cumprimentando os presentes 10 

e prosseguiu com o EXPEDIENTE: Aprovação das atas: a) 04/08: aprovada com 11 

duas abstenções, b) ata de 06/10: aprovada por unanimidade e c) ata de 01/09: 12 

aprovada com a solicitação de registro de dois participantes, sendo eles,  prof. 13 

Anselmo e prof. Guilherme. Deu sequência aos INFORMES: 01- Do Departamento: 14 

atribuição das UC’s feita por e-mail e com todos de acordo. Houve pequenas 15 

adequações devido à licença da professora Carolina, porém todas as atribuições foram 16 

devidamente ajustadas, sendo que ficou acordado que TCC1 será atribuído de forma 17 

rotativa e neste semestre o Professor Anselmo a assumirá. Os trabalhos da APCN de 18 

Relações Internacionais já foram iniciados.  Na próxima semana, ocorrerá uma reunião 19 

para a continuidade dos trabalhos. Com a palavra, o professor Guilherme informou 20 

que no dia 20 do mês anterior houve a primeira reunião. Na próxima reunião será 21 

discutido o modelo do curso de pós-graduação e a redação já foi iniciada. Informou 22 

que o avanço dos trabalhos serão apresentados ao conselho. O professor Anselmo 23 

solicitou a palavra, corroborou com as colocações do professor Guilherme e esclareceu 24 
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que as próximas discussões serão sobre o histórico do curso.  02- Do Conselho de 25 

Graduação: O presidente esclareceu alguns pontos sobre a renúncia do reitor, 26 

Professor Nelson Sass, informou que a professora Raiane está respondendo como 27 

reitora em exercício. O processo está em tramitação no MEC. 03- Da Câmara de 28 

Graduação: Professor Acácio citou que houve alguns impasses na realização das aulas 29 

de terça-feira por conta dos bloqueios nas rodovias. A Câmara de Graduação decidiu 30 

pela manutenção das aulas em condições de excepcionalidade. A professora Marina 31 

Gusmão informou que possui aulas às segundas-feiras à noite, seu tempo de 32 

deslocamento foi muito maior e quase não havia alunos na sala. Professor Acácio 33 

ressaltou que os professores possuem autonomia para adequar da melhor maneira 34 

possível essas questões. O professor João Amorim informou que 35 

recebeu várias  mensagens de alunos informando a impossibilidade de chegar até o 36 

campus e, então, decidiu que suas aulas seriam oferecidas de forma online. O 37 

professor Anselmo informou suas dificuldades em chegar ao Campus e ressaltou que 38 

acatará as justificativas de faltas por conta desses bloqueios. Caso haja a persistência 39 

dos movimentos que estão bloqueando as rodovias e impedindo a circulação da 40 

sociedade em geral, oportunamente, a Câmara de Graduação encaminhará novas 41 

orientações. O presidente informou que será encaminhada orientações gerais sobre os 42 

horários de aula quando houver jogos do Brasil na Copa do Mundo. Sobre o processo 43 

eleitoral para Direção do Campus Osasco,  informou que  já está tramitando e a 44 

comunidade acadêmica deve acompanhar as discussões devido à importância. 45 

Esgotados os informes prosseguiu-se com a ORDEM DO DIA: 01- Semana de 46 

Relações Internacionais: O professor Acácio informou que recebeu um e-mail do 47 

Centro Acadêmico informando que, considerando calendários e propostas, gostariam 48 
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de adiar a Semana de Relações Internacionais. O presidente compartilhou o e-mail 49 

para ciência de todos. A professora Karen compartilhou que, em conversas presenciais 50 

com os responsáveis, foi informada que o Centro Acadêmico não está preparado para 51 

realizar o evento em tão pouco tempo. O professor Acácio expôs sua surpresa e citou 52 

que já havia atividades programadas com o LABOPI, LASINTEC, GTs de Iniciação 53 

Científica e Monitoria. A professora Karen comentou que a semana de Relações 54 

Internacionais é uma responsabilidade do curso e não apenas do Centro Acadêmico, 55 

mas não é possível realizá-la sem o apoio do mesmo. Tendo em vista esses 56 

acontecimentos o presidente solicitou que fossem sugeridas novas datas para 57 

realização da semana de Relações Internacionais com o apoio do Centro Acadêmico. 58 

A Comissão do Curso decidiu que a realização da semana de Relações Internacionais, 59 

com a colaboração de um grupo de trabalho, ocorrerá no segundo semestre de 2023. 60 

02- TCCII: O professor Acácio esclareceu que para adequar a pasta verde com 61 

orientandos e orientadores foi encaminhado um e-mail a todos os alunos matriculados 62 

em TCCII com a solicitação da indicação de seu orientador. Mesmo com essa 63 

solicitação, nove alunos permaneceram sem a indicação dos orientadores. A professora 64 

Cristina citou duas alunas que são suas orientandas. A professora Juliana indicou uma 65 

aluna que é orientanda de uma professora do curso de economia e confirmará sua 66 

orientação com outra aluna. 03-  Grade Horária:  a professora Regiane informou estar 67 

elaborando a grade e, havendo necessidade, entrará em contato para confirmações. Até 68 

o final da próxima semana haverá uma prévia da grade e, após a finalização, 69 

encaminhará para aprovação, via e-mail. 04- SEI: 23089.026975/2022-54 inclusão 70 

extemporânea da UC Regimes Econômicos Internacionais. 23089.027232/2022-00 71 

inclusão extemporânea das UCs METODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A 72 
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POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS e A CRISE NA DEMOCRACIA 73 

23089.028106/2022-64 inclusões extemporâneas de UCs: A CRISE NA 74 

DEMOCRACIA, INTRODUÇÃO AOS DERIVATIVOS, MERCADO 75 

FINANCEIRO, POLÍTICA COMPARADA: DEMOCRACIA E 76 

DESENVOLVIMENTO, REGIMES ECONÔMICOS INTERNACIONAIS, TEORIA 77 

DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II 23089.027397/2022-73 matrículas 78 

extemporâneas das UC?s: POLÍTICA COMPARADA: DEMOCRACIA E 79 

DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS, INTEGRAÇÃO 80 

REGIONAL, CRBIII - TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO, REGIMES 81 

ECONÔMICOS INTERNACIONAIS: O presidente questionou se havia alguma 82 

estudante frequentando aulas sem estar devidamente matriculados. 05- SEI: 83 

23089.030590/2022-91 trancamento especial de matrícula. Apresentada a comissão e 84 

não havendo nenhuma objeção, a solicitação de trancamento foi aprovada por 85 

unanimidade. Esgotados os pontos, o professor Acácio agradeceu a presença de todos, 86 

encerrou a reunião e eu, Ana Paula Silveira lavrei essa ata. 87 

 88 

__________________________________ 89 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Júnior 90 

Coordenador do Curso de Relações Internacionais 91 

 92 

_________________________________ 93 

Ana Paula Silveira 94 

Secretária do Curso de Relações Internacionais 95 


