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ATA DA 45ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Às dez horas do dia doze de abril
de dois mil e vinte um, realizou-se a quadragésima quinta reunião da CCInt de forma remota através da
plataforma Google Meet, com a presença dos seguintes membros: Profa Dra. Ana Luiza Jesus da Costa,
presidente da CCInt e representante da Comissão de Pesquisa, Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci,
vice-presidente da CCInt e representante da Comissão de Pós-graduação, Prof. Dr. Marcos Sidnei
Pagotto-Euzebio representante da Comissão de Cultura e Extensão, Profa. Profa. Dra. Patrícia Aparecida
do Amparo, representante suplente da Comissão de Graduação, Sra. Vanessa de Lima Carvalho,
secretária da CCInt, Sr. Ulisses Gonçalves de Oliveira , representante discente suplente da pósgraduação e Sr. Tiago Bodê, representante discente de pós-graduação. Justificou ausência: Prof. Dr. Elie
George Guimaraes Ghanem Junior, representante da Comissão de Graduação. Aulas on-line de
graduação para estrangeiros; Profa. Ana iniciou a reunião informando que foi feito um levantamento
das disciplinas junto aos docentes e como resultado serão oferecidas cinquenta e quatro vagas para os
estrangeiros de graduação. Foi enviada então, a chamada para as universidades conveniadas e alunos
estrangeiros que haviam entrado em contato. O Josh, único aluno que inscreveu, é da Universidade de
Cambridge e cursará as disciplinas das Profas. Sandra Sawaya e Raquel Milani. Informou também que
juntamente com a Vanessa, fez uma pequena recepção/reunião com ele para explicar os procedimentos
da faculdade e da USP. Acrescentou que ele fala muito bem o português. Participação FEUSP no
evento da Faculdade de Educação da Universidade de Wisconsin-Madison no simpósio virtual:
Citizenship, Human Rights, and Social Justice Education: Facilitating Positive Change Through
Theory and Action; Profa. Ana disse que os eventos da Rede INEI (International Network of

Educational Institutions) têm crescido e que neste, a Profa Ana Duboc representará os docentes
da faculdade e que também, foi feita uma chamada com estudantes de pós-graduação para
participarem como mediadores. Eles precisariam ter a proficiência em inglês. Seis estudantes se
inscreveram. Profa Biancha disse que a seleção foi feita rapidamente, tiveram apenas dois dias
para selecionar os alunos, ainda nessas condições tiveram oito inscritos, sendo dois deles sem
os requisitos exigidos, um deles não tinha conhecimento da língua inglesa e o outro não tinha a
pesquisa como foco no tema do seminário. Na seleção, foi aplicado também os critérios de
equidade na seguinte ordem: mulheres negras, homens negros e moradores do CRUSP (
Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo). Profa. Ana, comentou que é muito bom ter
essa experiencia para podermos adotar em outros processos. Sra. Vanessa lembrou que já
adotamos a avaliação socioeconômica nos últimos editais de vagas apenas para alunos oriundos
de escola pública durante o Ensino Médio e alunos que participaram do PAPFE (Programa de
Apoio à Permanência e Formação Estudantil). Profa Ana disse que poderíamos refinar estes
critérios incluindo gênero e cor. Aprovação do novo Regulamento da CCNInt pela Congregação da
FEUSP (alteração do e-mail da CCNInt e de outras rotinas); Profa. Ana disse que a maior
mudança foi incorporação do Nacional na sigla da Comissão e sobre os estudantes, agora são
dois representantes, um de graduação e outro para pós-graduação, antes era um ou outro. E
quanto a representação docente, agora, de forma optativa, também teremos representantes por
departamento. E sobre a eleição de presidente e vice-presidente passa a ser organizada
conforme acontece como as comissões estatuarias, que ocorrerá provavelmente em maio de
dois mil e vinte e dois. Acrescentou que a Vanessa mostrou preocupação na mudança do nome
do e-mail e redes socias. Profa. Biancha disse que estar com dúvida em qual data o regulamento
passaria a viger, se colocarmos em vigor já, deveríamos já fazer a eleição, entendo que não
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podemos incorporar os Departamentos, o nome e demais mudanças. Se passarmos a viger
agora, ficaríamos separado dos demais. Prof. Marcos concorda, não há como ter meia validade,
ficaríamos no vácuo. Acha que devemos esperar até maio de dois mil e vinte e dois. Profa. Ana
sugeriu enviar um oficio à Direção para assinatura do diretor no regulamento e a inserção da
data de vigência. Profa. Biancha, disse que seria preciso combinar a data de vigência com a Luci
Mara, assistente acadêmica, para o processo eleitoral ficar correto. Informes dos membros da
Comissão: Profa. Ana deu boas-vindas para o Tiago, novo representante discente de pósgraduação e para o Ulisses que vai continuar representando a pós-graduação como suplente.
Sr.Tiago disse gostaria de conhecer os processos e estaria à disposição. Sr.Ulisses agradeceu
a oportunidade de trabalhar com a Comissão, que mesmo por pouco tempo, foi intenso e foi
muito bom. Acrescentou que quis se manter na suplência para continuar acompanhando e que
não poderá participar de todas as reuniões, pois estaria finalizando a tese, mas tentará
acompanhar ao máximo. Profa. Ana agradece a contribuição dele. Sr.Tiago disse que tem um
drive com informações da CCInt, por exemplo, de um evento da rede INEI que o Prof Agnaldo
participou e que baixei as apresentações e perguntas se seria interessante para CCInt.
Sra.Vanessa respondeu dizendo que seria importante sim e que no site da CCInt tem uma aba
de notícias e poderia coloca-los lá. Prof. Marcos comentou que a CPG estaria tramitando
convenio de dupla-titulaçaõ com a Universidad de Altiplano de Puno, Peru. Profa. Ana disse que
a CCInt tem convênio também , inclusive já recebeu a delegação deles. E que duplo-diploma é
tramitado via CPG. Sra.Vanessa disse gostaria de falar da reunião que tivemos com a
Universidade de Zabreb, Croácia, com a responsável do escritório da internacionalização de lá.
Participaram também a Profa Ana, Sr.Ricardo, secretário da CPG e o Prof. Milan da FE que é
croata e coordenador do convênio. A Sra. Zelicka participante da Universidade de Zagreb havia
informando reunião que havia divulgado aos alunos deles uma chamada para assistirem aulas
on- line da FE e que, infelizmente, ninguém havia se inscrito. Devido a isso, foi sugerida a
criação de um evento para apresentar melhor as duas instituições. Vamos divulgar também aos
nossos alunos a chamada para eles inscreverem para assistirem aulas on-line da Universidade
de Zagreb, tanto para alunos de graduação quanto de pós-graduação. Prof. Marcos disse que
isso mostra como é importante a conexão do coordenador, do docente para firmar um convenio
e para formação de aluno. Profa. Ana disse que essa ideia do evento aconteceu porque nós nos
reunimos na reunião. Finalização das metas da CCINnt para 2021. Profa Ana informou sobre uma
das metas que é a Oficina de Escrita organizada pela Profa. Maurilane, onde estudantes
relataram suas experiências de intercâmbio, também através dos relatórios de intercâmbio que
estão disponibilizadas na página da CCInt. A ideia da Oficina é que os relatórios possam compor
artigos, livros ou publicação para divulgação. A Oficina ainda não foi finalizada. Disse que
entrará em contato com a Profa Maurilane. Profa. Bianca pensou em colocar como meta para
dois mil e vinte e um, cadernos de nacionalização e internacionalização. É preciso estudar uma
forma de produzir estes cadernos, para darmos um panorama para a instituições. Um lugar para
estas experiencias serem sistematizadas. Prof. Marcos pensou em uma forma de anuário das
atividades de convênios , por exemplo, e com a aprovação de um comitê cientifico com resultado
no portal de livros abertos da USP. Profa. Biancha, concorda, mas primeiro precisamos planejar
e organizar durante este ano. Profa. Ana disse que a meta poderia ser um projeto das inciativas
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da CCInt, sistematização e divulgação. Se pudermos apresentar no seminário deste ano. Profa.
Patrícia sugeriu um projeto PUB (Programa Unificado de Bolsas de Estudos para Estudantes de
Graduação) para isso. Profa. Biancha disse que a Vanessa faz um relatório incrível da CCInt
sem dimensão pública, ela escreve cento e cinquenta páginas e sistematiza, deveríamos
reconhecer e compartilhar. Profa. Ana disse que seria ótimo e material nós temos. Profa.
Biancha disse que o filtro para internacionalização é a mobilidade, talvez a meta seja instar a
faculdade a pensar numa política de nacionalização e internacionalização a partir dos programas
de mobilidade e neste contexto explicitar ou delimitar a contribuição da CCInt. Profa. Ana
concorda e pergunta como podemos aperfeiçoá-lo e dar um caráter de política. Prof. Marcos,
concorda. Sr.Tiago disse para verificarmos quais alunos de pós visitaram as faculdades do
exterior para estabelecer uma parceria, projetos temáticos em comum, organização de eventos e
publicações. Sra.Vanessa informou que para o relatório da CCInt, a CPG (Comissão de PósGraduação) já nos informa quais alunos de pós que estão fazendo estágio no exterior, sendo
sanduiche ou duplo-diploma. A Profa. Biancha disse que em relação as planilhas com a
caracterização das universidades conveniadas, consta a apresentação da instituição, grupos de
pesquisa em conjunto, responsáveis na FE e no exterior e a Vanessa alimenta a planilha com a
parte administrativa: em relação às mobilidades , grupos de pesquisa e publicações, informações
estas do relatório CCInt. Profa. Patricia disse que não conhecia o material, acredita sim que seja
importante para a CCInt, para a construção dos cadernos e para pensar em se organizar para
fazer acontecer. Profa. Biancha disse que a partir disso podemos buscar o que deve ser feito, a
partir da organização e finalização. Sr. Ulisses pergunta se as atividades futuras também seriam
incluídas. Sra. Vanessa respondeu que se for comunicado à CCInt será sim alimentado na
planilha de caracterização. Sr. Tiago achou a caracterização muito boa e pergunta se terá um
espaço no site para isso e para vídeos de alunos sobre o intercâmbio. Sra. Vanessa respondeu
que a ideia é essa, colocar toda a caracterização no site, por enquanto no site tem todas as
conveniadas separadas por continentes e por países, link do site universidade e dos relatórios de
experiências dos alunos. Temos vídeos curtos de alunos que fizeram intercâmbio, a principio era
para chamada para intercâmbio e estão nas redes sociais, coloca-los no site seria uma ideia boa
também. Ficou definido verificar o que está faltando para completar as planilhas de
caracterização das universidades conveniadas. Profa. Ana seguiu para a próxima meta, a
Reflexão das atividades de internacionalização na pandemia, disse que poderíamos falar das
aulas on-line, mas acredita que esta meta seria inserida em “Instar a FEUSP a definir suas
políticas de internacionalização e nacionalização”. Sobre a meta, articulação das bolsas para
áreas de humanidades, deveria ser retirada por enquanto devido a pandemia. Todos
concordaram. Sobre o estabelecimento de Política de Nacionalização, Prof. Marcos disse que
precisamos definir o grau de nacionalização, por exemplo, a Vanessa filtra os eventos com a
participação de estrangeiros nos eventos internacionais, e pergunta seria então para filtrar
também os nacionais. Profa. Ana respondeu que ainda não temos uma sistematização. Por fim,
as metas de dois mil e vinte e um definidas foram: Seminário de internacionalização e
nacionalização - no final do ano: Oficina de Escrita com a Profa. Maurilane; Revisão do
regulamento da CCNInt; Instar a FEUSP a definir suas políticas de internacionalização e
nacionalização e, nesse contexto, explicitar ou delimitar a contribuição da CCNInt;
Produção de documento direcionado à Direção da FEUSP com uma compreensão do que
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seria nacionalização e internacionalização e o Papel da CCInt na operacionalização das
caracterizações das conveniadas. Item: Possibilidade de assento fixo da CCNInt na
Congregação; Profa Ana informa que ela e Biancha eram representantes como professor
doutores na Congregação, mas o mandato acabou. Prof. Marcos disse que ele e Roni são agora
representantes doutores na Congregação .Profa. Ana disse que podemos pensar nesse caminho
colateral, mas podemos também pensar em um assento da CCInt, como convidados fixos. A
FFLCH (Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas) por exemplo tem assento fixo.
Sra.Vanessa disse que a FFLCH colocou essa informação no regulamento deles. Ficou definido
elaborar um oficio para a direção sobre a definição do assento da CCInt na Congregação. A
CCInt na Formação de Professores. Profa. Ana disse que no início do ano participou de
reuniões com as comissões estatutárias baseadas no último evento das intercomissões , o tema
será sobre o papel de cada comissão na formação de professores. Pergunta qual seria o papel
da CCInt neste assunto e que devemos ter uma resposta até vinte e quatro de maio. Ficou
definido discutir este tema com os membros da CCInt por e-mail para trazer propostas para
próxima reunião. Proposta UBA de mestrado em docência universitária. Profa Ana disse que o
coordenador do mestrado da UBA (Universidade de Buenos Aires) propôs o tema sobre
cooperação no mestrado em docência universitária, fizemos reunião com ele e Profa.Biancha no
dia doze de março, eles já tem o projeto também com a UNAM (Universidade Nacional
Autônoma do México). Ficou definida a discussão deste tema por e-mail. Aprovação da 44ª ata
da CCInt-FE. A ata foi aprovada por todos. Nada mais havendo para ser tratado, a Profa. Ana
Luiza deu por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Para constar,
eu, Vanessa de Lima Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e por
quem de direito. São Paulo, doze de abril de dois mil e vinte e um.
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Membros Titurares:
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Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa - _____________________________________________

156

Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci - ______________________________________________

157

Prof. Dr. Elie George Guimaraes Ghanem Junior – ausente

158

Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio - __________________________________________

159

Vanessa de Lima Carvalho - ______________________________________________________
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Membros Suplentes:

161

Prof. Dr. Roni Cleber Dias de Menezes – ausente

162

Prof. Dr. Agnaldo Arroio – ausente

163

Profa. Dra. Ana Paula Duboc – ausente
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Profa. Dra. Patrícia Aparecida do Amparo - __________________________________________
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Ulisses Gonçalves de Oliveira- ____________________________________________________

