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ATA DA 37ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 1 
DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Às dez horas do dia 2 

trinta de setembro de dois mil e dezenove, na sala 23 do bloco B, realizou-se a trigésima sétima 3 
reunião com a presença dos seguintes membros: Profa Dra. Ana Luiza Jesus da Costa, 4 
presidente da CCInt e representante da Comissão de Pesquisa, Profa. Dra. Carla Biancha 5 
Angelucci, vice-presidente da CCInt e representante da Comissão de Pós-graduação, Sra. 6 
Vanessa de Lima Carvalho, secretária da CCInt e Sr. Antonio Fernandes Goés Neto, 7 
representante discente da pós-graduação. Justificaram ausência: Profa. Dra. Maurilane de 8 
Souza Biccas, representante da Comissão de Graduação. Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-9 

Euzebio, representante da Comissão de Cultura e Extensão e Srta. Ana Beatriz de Jesus 10 

Prudente, representante discente de graduação. Informes da Comissão: Exigência de 11 
proficiência em língua portuguesa aos alunos estrangeiros. Profa. Ana Luiza disse que esta 12 
questão foi motivada devido ao finlandês, Thao. Disse que levou o assunto para congregação e 13 
todos entenderam a necessidade de ter sim a exigência de um comprovante de proficiência. 14 

Comentou também de conversarmos com o INCO CEPEL (Inglês para os alunos de graduação 15 
da USP) para saber se existem cursos online em português. Profa. Biancha disse que falará com 16 
as Educadoras do INCO.  Profa. Biancha disse que ainda não conseguiu falar com o aluno Thao 17 

e que tentará falar com ele antes das aulas. Sra. Vanessa disse que perguntou aos demais 18 
alunos como estaria o intercâmbio na FEUSP e as respostas foram positivas, inclusive, o aluno 19 
Jhosmar do Peru gostaria até de pedir prorrogação para ficar mais um semestre. Profa Biancha 20 

disse que está dando aula para as alunas estrangeiras: Amanda, Valentina e Nicole e que elas 21 
estão muito interessadas e querem ler textos em português.  Ficou definido que exigiremos 22 

certificado simples de proficiência em português (da instituição de origem ou escola de idiomas) 23 
nível básico (A1/A2), exceto aos estudantes oriundos de países lusófonos e hispanófonos. Avisar 24 

a CPG (Comissão de Pós-Graduação) em caso de mobilidade de alunos de pós-graduação. 25 
Divulgação da inscrição de candidatos estrangeiros para intercâmbio na FE às 26 
universidades conveniadas incluindo o curso de português. Sra. Vanessa disse que alguns 27 
alunos estrangeiros informaram que não estariam gostando do curso. Profa. Ana Luiza disse que 28 
poderia ser algo cultural, mas que devemos sim divulgar o curso. Sr. Antonio disse que seria 29 

ainda um projeto piloto. Organização do V Seminário de Internacionalização da FEUSP. 30 
Profa Ana Luiza, disse que infelizmente não teve tempo de propor um tema e pergunta se o 31 
evento poderia ser adiado para o ano que vem. Sugeriu também para pensarmos em um 32 
próximo seminário e uma temática para novembro do ano que vem e que poderia ser mais 33 
articulado com a CPG (Comissão de Pós-graduação) e os pesquisadores. Profa. Biancha 34 

sugeriu usar a verba PROAP (Programa de Apoio à Pós-graduação). Sra.Vanessa sugeriu então 35 
organizar na mesma data, uma Oficina de Internacionalização sobre intercâmbios, plenária com 36 

coordenadores de convênios e o resultado das caracterizações. Profa. Ana Luiza disse que 37 
poderia incluir também a Oficina de Escrita e que o nome do evento poderia ser: Dialogos de 38 
Internacionalização da FEUSP.  Visita dos professores da Universidad de Altiplano de Puno 39 
(Peru) em novembro de 11 a 18 de novembro. Profa. Ana disse que os docentes peruanos 40 
entraram em contato querendo fazer convênio, eles provavelmente não tinha conhecimento que 41 
já tínhamos convênio. Sra. Vanessa disse que explicou a eles que já tínhamos convênio firmado 42 

e que disseram que precisariam de uma carta convite com urgência. Sr. Antonio sugeriu que 43 
poderia falar da Educação Escolar Indígena. Profa. Ana sugeriu também que fosse organizado 44 
um seminário sobre a Educação no Peru. A programação sugerida ficou:  Dia onze um evento 45 
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sobre Educação do Peru.. Dia doze, apresentação da FEUSP e da Escola de Aplicação e o Giro 46 
Cultural pelo Campus e verificarmos a melhor data para o evento sobre Educação Indígena e os 47 

demais dias com professores das áreas especificas. Seminário com o Centro de Formação de 48 
Professores e Pesquisa Educacional da Universidade de Potsdam (Alemanha) dia 29 de 49 
outubro. Profa Biancha preparou os slides com informações em inglês com um resumo da 50 
FEUSP e da USP, uma introdução sobre São Paulo e Brasil e sobre como seria a função do 51 
pedagogo e da formação de professores. A programação sugerida ficou: Ás nove visita à Escola 52 
de Aplicação, às dez videoconferência com docentes FEUSP e universidade alemã e às treze e 53 
trinta, palestra  na FEUSP. Definição da data da próxima reunião da CCInt. de outubro. Ficou 54 

definida para trinta de outubro. Divulgação aos docentes e departamentos o relatório de 55 

atividades internacionais da CCInt de 2018 e solicitação das informações para o relatório 56 
de 2019: Sra.Vanessa disse que falou com as secretárias de departamento e a maioria colocou 57 
as informações das atividades dos docentes no exterior. Disse também que atualizou as 58 
informações no relatório de dois mil e dezoito e solicitará as informações de dois mil e dezenove 59 

aos docentes e comissões. Comentou que a nacionalização é um tema recorrente e que poderia 60 
adaptar um formulário para os docentes responderem sobre a nacionalização. Profa. Ana Luiza 61 
concordou. Informes dos membros da comissão. Sr. Antônio informou que voltou do seu 62 

estágio no IFAM ( Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas) e informou 63 
do interesse do IFAM em firmar o convênio de intercâmbio nacional e que estariam analisando a 64 
minuta. Informou também que o Prof. Elie divulgou a ideia do convênio com outras instituições 65 

como: UEA (Universidade do Estado do Amazonas), UFAM  e ONGs (Organizações Não 66 
Governamentais) como o ISA (Instituto Socioambiental do Amazonas) para viabilizar a 67 

continuidade dos trabalhos. Eles gostaram da minuta e pensam em mais em parceria 68 
estratégica, já sabendo da falta de fomento. Continuou informando que todas elas tem o corpo 69 

de docente muito pequeno e são mais de duzentas escolas indígenas que são seriadas. Existem 70 
associações indígenas de base que tem interesse em fazer parceria. Profa. Biancha, disse que 71 
seria interessante  que todos as instituições envolvidas entrassem em um único convênio em um 72 
mesmo convênio ou talvez como um rede amazônica em nome da Instituição indígena. Sra. 73 
Vanessa disse que poderia consultar a AUCANI (Agência USP de Cooperação Nacional e 74 

Internacional) sobre isso. Sr. Antonio informou que o IFAM tem boa estrutura para região como: 75 
alojamento e internet.  Profa. Biancha disse que fez entrevista com o aluno Nathan, bolsista da 76 
PUB (Programa unificado de bolsas de estudo para apoio e formação de estudantes de 77 
graduação) e que o teria informado sobre o processo de nacionalização e internacionalização. 78 
Sra. Vanessa falou que recebemos a visita da Profa. Monica Baptista, vice-diretora do Instituto 79 

de Educação da Universidade de Lisboa, da qual temos convênio. Ela foi recebida pelo diretor, 80 
Prof. Marcos Neira, a Profa. Katiene Nogueira, coordenadora do convênio e o Prof. Agnado 81 

Arroio. Informou também que o Prof. Agnaldo a acompanhou no evento sobre a CAPES 82 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) PRINT ((Programa 83 
Institucional de Internacionalização) na USP e que a Profa. Monica havia informado que a 84 
Universidade de Lisboa seria preferida da CAPES PRINT. Sra. Vanessa informou que as alunas 85 
FEUSP em intercâmbio na Siauliai University, apareceram na TV lituana local falando sobre o 86 
Brasil e sobre o intercâmbio, mas a reportagem seria somente em lituano, inclusive quando 87 

nossas alunas falam em inglês, há um dublagem em lituano na fala delas.  Profa. Ana disse que 88 
daria para divulgarmos se pedirmos o conteúdo do que foi falado. Aprovação da 36ª ata da 89 

CCInt: Ata aprovada. Nada mais havendo para ser tratado, a Profa. Ana Luiza deu por encerrada 90 
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a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Vanessa de Lima 91 
Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e por quem de direito. São 92 

Paulo, trinta de setembro de dois mil e dezenove 93 

Membros Titurares: 94 

Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa - _____________________________________________ 95 

Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci - ______________________________________________ 96 

Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas - ausente 97 

Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio - ausente 98 

Vanessa de Lima Carvalho - ______________________________________________________ 99 

Antonio Fernandes Goés Neto - ___________________________________________________ 100 

Ana Beatriz de Jesus Prudente – ausente 101 

Membros Suplentes: 102 

Profa. Dra. Cassia Geciauskas Sofiato – ausente 103 

Prof. Dr. Elie George Guimaraes Ghanem Junior - ausente 104 

Prof. Dr. Agnaldo Arroio - ausente 105 

Profa. Dra. Cyntia Regina Ribeiro - ausente 106 


