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ATA DA 46ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA 1 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Às dez horas do dia três de maio 2 
de dois mil e vinte e um, realizou-se a quadragésima sexta reunião da CCInt de forma remota através da 3 
plataforma Google Meet, com a presença dos seguintes membros: Profa Dra. Ana Luiza Jesus da Costa, 4 
presidente da CCInt e representante da Comissão de Pesquisa, Prof. Dr. Elie George Guimaraes 5 
Ghanem Junior, representante da Comissão de Graduação, Sra. Vanessa de Lima Carvalho, secretária 6 
da CCInt e Sr. Ulisses Gonçalves de Oliveira , representante discente suplente da pós-graduação. 7 
Justificaram ausência: Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci, vice-presidente da CCInt e representante da 8 
Comissão de Pós-graduação, Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio representante da Comissão de 9 
Cultura e Extensão e Sr. Tiago Bodê, representante discente de pós-graduação: Abertura de aulas 10 
remotas para alunos estrangeiros de graduação para o 2º semestre de 2021. Profa. Ana iniciou a 11 
reunião informando que uma aluna da Espanha gostaria de fazer intercâmbio na FE, porém de forma 12 
presencial. Sra.Vanessa disse que essa aluna gostaria de fazer apenas estágio, mas ela deveria estar 13 
matriculada em uma disciplina , com  a pandemia, não parece ser viável o estágio no momento, a não 14 
que seja on-line. Acrescentou que a aluna recebeu uma bolsa de estudos. Disse também que tem o 15 
contato das Educadoras do Programa de Formação de Professores e que iria verificar com elas sobre a 16 
resposta dos estágios para esta aluna. Elas estão ajudando o Josh, aluno inglês em intercâmbio on-line 17 
na FE, com o processo de estágio. Profa. Ana disse que os alunos regulares estão fazendo estágio 18 
remoto mesmo. Este semestre entramos em contato com os docentes sobre as vagas a serem 19 
oferecidas, o Josh se inscreveu e fizemos o acolhimento. Acredita que vale a pena manter o mesmo 20 
procedimento para o segundo semestre. Sra. Vanessa pergunta se já pode consultar os docentes agora 21 
para abertura de vagas de aulas de graduação para alunos estrangeiros durante o segundo semestre. 22 
Profa Ana respondeu que sim, mas que antes, devemos consultar a Profa. Rosangela, presidente da CG 23 
(Comissão de Graduação). Sra.Vanessa disse que assim teremos mais tempo para se preparar, pois 24 
durante o primeiro semestre, a divulgação foi muito rápida, durante o feriado de Páscoa e apenas o Josh 25 
se inscreveu. Acrescentou que pensa em colocar o prazo de inscrição até final de junho e que se nos 26 
prepararmos agora, talvez tenhamos mais interessados. Profa. Ana avisou também que tem Chamadas 27 
abertas de alunos FE para assistir aulas on-line das instituições Universidade de Zabreb (Croácia) e 28 
Instituição Universitária Antonio José Camacho (Colômbia). Assento da CCInt como convidada na 29 
congregação, vigência do novo regulamento e vigência do mandato da coordenação da CCInt. 30 
Profa. Ana informou que foi aprovado o convite fixo. O que o regimento da faculdade permite é que 31 
sejamos convidados, assim vamos criando um espaço da CCInt na Congregação. Prof. Elie comentou 32 
que a Congregação deveria ser aberta e as pautas e deliberações divulgadas. Profa. Ana informou que 33 
foi aprovada também a vigência do nosso regulamento para março de dois mil e vinte e dois e também o 34 
processo eleição ocorra junto com as outras comissões, em maio de dois mil e vinte e dois, embora o 35 
mandato dela e da Profa. Biancha vai até novembro de dois mil e vinte dois, será necessário rever isso ou 36 
talvez renunciar. Teremos que solicitar a indicação de membros também aos departamentos. A CCInt na 37 
formação de professores para o evento intercomissões e Produção de documento direcionado à 38 
Direção da FEUSP com uma compreensão do que seria nacionalização e internacionalização e o 39 
papel da CCInt. (metas 2021). Profa. Ana disse que recebeu as respostas dos membros da comissão, 40 
Profs Elie, Agnaldo e Marcos que foram: Experiências de pluralidade, Intercâmbios e diálogos e projetos 41 
em conjunto no âmbito da pesquisa, ensino e extensão e o combate a formas de discriminação. A 42 
resposta da Profa. Biancha é sobre a troca de experiência entre professoras em formação, o que implica 43 
a mobilidade estudantil, mas também implica o acesso aos registros das atividades já feitas e a discussão 44 
sobre essas experiências. Prof. Elie pergunta se a CCInt está fazendo tudo que é possível sobre 45 
intercâmbios e diálogos na graduação, licenciatura e pós- graduação e se a CCInt alcançaria quais 46 
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destes universos. Acrescentou que o faltaria fazer é a produção de projetos em conjunto. A pandemia 47 
trouxe, apesar de tudo, uma economia de recursos por não estarmos trabalhando na faculdade por 48 
exemplo, poderia ter um edital com este recurso que está sobrando. Profa. Ana disse que a resposta de 49 
vocês poderia ir para o ponto de pauta sobre o documento “Produção de documento direcionado à 50 
Direção da FEUSP com uma compreensão do que seria nacionalização e internacionalização e o papel 51 
da CCInt”. Prof. Elie sugeriu pensar em que contemple uma atuação mais territorial, por exemplo, temos 52 
uma comunidade, a São Remo, e a USP leste também tem uma comunidade e a USP não propõe nada 53 
para estes vizinhos Profa. Ana lembrou que próximo a Universidade Federal Fluminense, onde estudou, 54 
também tem comunidades. Disse também que isso não estaria na racionalidade da instituição. Sugeriu 55 
desenhar um projeto de cooperação internacional a partir deste documento e pergunta se o Prof Elie 56 
concordaria em escrever este documento. Prof. Elie respondeu que sim. Profa Ana disse que este 57 
documento seria importante ficar pronto antes do Seminario de Internacionalização previsto para 58 
novembro. Sr. Ulisses informou que também gostaria de participar da produção deste documento 59 
juntamente com o Prof. Elie . Proposta UBA de mestrado em docência universitária. Profa. Ana 60 
informou que recebemos as respostas dos Profs. membros, Marcos, Agnaldo e Elie. Acredita que 61 
devemos pensar em abordar adequadamente os aspectos de equidade, inclusive na relação da 62 
universidade com povos originários e o tema da decolonialidade. Na CPG (Comissão de Pós-Graduação) 63 
está sendo discutido entre as áreas que já se pronunciaram e será apresentado à UBA o programa e as 64 
disciplinas que estarão sendo oferecidas no próximo quadriênio. Finalização e operacionalização das 65 
planilhas das caracterizações das conveniadas. Profa. Ana disse que este processo, a CCInt investiu 66 
bastante. Acrescentou que a Profa.Biancha e Vanessa prepararam o formulário e o alimentaram com 67 
informações das conveniadas. A caracterização ainda não está completa. Profa. Ana sugeriu que fosse 68 
encaminhado as caraterizações faltantes aos membros por e-mail e dividi-las entre eles para 69 
preenchimento do que falta. Sra. Vanessa disse que preencheria o que falta como contatos, por exemplo, 70 
e deixaria as potencialidades de cada instituição para os membros. Seminário de internacionalização 71 
(metas 2021); Profa. Ana pergunta se seria em novembro mesmo e se seria on-line. Disse também que a 72 
Profa. Biancha deixou uma sugestão: chamar estudantes com experiência em um tema específico, por 73 
exemplo, infância, e chamar um docente da mesma área para debater. Profa. Ana pensou em falar das 74 
caracterizações dos convênios mais ativos, apresentar um panorama da internacionalização e 75 
nacionalização e o documento sobre instar a FEUSP. Prof. Elie sugeriu sobre nacionalização, convidar 76 
uma universidade nacional para saber como eles fazem com a nacionalização e para internacionalização, 77 
podemos falar do desafio da barreira linguística. Acrescentou que podemos chamar um representante da 78 
FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) para nacionalização e o CNPq 79 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) para internacionalização. Prof Elie 80 
disse estar preocupado com tempo para organização e divulgação, pois já estamos em maio. Profa Ana 81 
disse que uma alternativa seria chamar e filtrar aqueles que tem a ver com o tema ao invés de fazer uma 82 
chamada aberta. Sra. Vanessa disse que a chamada aberta deu mais trabalho nos outros seminários, 83 
pois havíamos mandado a chamada para todos os alunos e para todas as conveniadas, talvez com filtro 84 
seria melhor e mais objetivo. Disse também que na chamada havia um roteiro para o aluno seguir e 85 
montar a sua apresentação. Prof. Elie sugeriu um nome para o seminário: Universidades e Solidariedade 86 
na Nacionalização e Internacionalização. Profa. Ana concordou, disse que no contexto que estamos 87 
vivendo , exige a solidariedade mais do que nunca e faz todo sentido , seja a solidariedade na presença 88 
física ou seja também na possibilidade de nos ligarmos no meio de uma pandemia. Na questão da língua, 89 
o quanto que a língua é um aproximador e quanto ela é uma barreira, uma barreira na lógica no 90 
imperialismo, de uma língua sendo dominada pela outra, e na solidariedade são as formas de se 91 
comunicar no meio das línguas. Prof. Elie disse que isso já ajudaria na pauta do pessoal da FAPESP e 92 
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CNPq. Estima o período de duas horas de exposições e que tenha debates de quinze minutos e sucedida 93 
de palavras abertas de dez minutos. Ficou decidido que o Seminário para novembro com nome: 94 
Universidades e Solidariedade na Nacionalização e Internacionalização, de forma remota, duas horas por 95 
dia, com exposições de quinze minutos e dez minutos de debate. Temas/ Mesas: 1)Debates com 96 
potencialidades em comum de instituições conveniadas com estudantes e professores da área, por 97 
exemplo: área da infância; 2)Mobilidade na pandemia: o que ficará? 3) Mesa sobre experiência de 98 
intercâmbio. Contatar alunos FE e estrangeiros que realizaram intercâmbios nos últimos 3 anos. (alunos e 99 
docentes que realizaram intercâmbio durante a pandemia, poderão falar também sobre o tema. 4) 100 
Nacionalização: Discutir com universidades brasileiras como eles têm trabalhado este tema. Chamar 101 
representante da FAPESP. 5) Internacionalização: Desafios da barreira linguística: na mobilidade, na 102 
produção acadêmica e na avaliação. Convidar integrantes da CPG, Revista FE e CNPq e 6. Resultados 103 
da Oficina de Escrita. Aprovação da 45ª ata da CCInt-FE. A ata foi aprovada por todos. Nada mais 104 
havendo para ser tratado, a Profa. Ana Luiza deu por encerrada a presente reunião, agradecendo a 105 
presença de todos. Para constar, eu, Vanessa de Lima Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que 106 
vai por mim assinada e por quem de direito. São Paulo, três de maio de dois mil e vinte e um. 107 

 108 

Membros Titurares: 109 

Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa - _____________________________________________ 110 

Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci - ausente 111 

Prof. Dr. Elie George Guimaraes Ghanem Junior – __________________________________ 112 

Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio - ausente 113 

Vanessa de Lima Carvalho - ______________________________________________________ 114 

Membros Suplentes: 115 

Prof. Dr. Roni Cleber Dias de Menezes – ausente 116 

Prof. Dr. Agnaldo Arroio – ausente 117 

Profa. Dra. Ana Paula Duboc – ausente 118 

Profa. Dra. Patrícia Aparecida do Amparo -ausente 119 

Ulisses Gonçalves de Oliveira- ____________________________________________________ 120 


