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ATA DA 38ª 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 outubro de dois mil e dezenove, na sala 23 do bloco B, realizou-se a trigésima oitava 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, Profa. Dra. 6 

Maurilane de Souza Biccas, representante da Comissão de Graduação. Prof. Dr. Marcos Sidnei 7 

Pagotto-Euzebio, representante da Comissão de Cultura e Extensão Sra. Vanessa de Lima 8 

Carvalho, secretária da CCInt e Sr. Antonio Fernandes Goés Neto, representante discente da 9 

pós-graduação. Justificou ausência: Srta. Ana Beatriz de Jesus Prudente, representante discente 10 

de graduação. Informes da Comissão: Resultado da visita e Palestra do Prof. Andreas 11 

Borowski, diretor do Centro de Formação de Professores e de Pesquisa Educacional da 12 

Universidade de Potsdam (Alemanha): Sra. Vanessa informou que o Prof. Andreas Borowski 13 

foi recebido pela professora de música da Escola de Aplicação, Sra.Lucymara, e por seus filhos, 14 

que são alunos da escola e também falam alemão. Ele pareceu estar muito interessado pela 15 

escola e fez várias perguntas sobre as disciplinas e o funcionamento da mesma. Continuou 16 

informando que em seguida, o Prof. Andreas participou da reunião a Direção, Profs. Marcos 17 

Neira e Vinicio de Macedo e os Profs. Agnaldo Arroio e Biancha Angelucci. Profa; Biancha 18 

informou que os mestrandos da Universidade de Potsdam faziam estágio no Colégio Humbolt 19 

em São Paulo e que agora eles gostariam de fazer estágio em uma escola pública de São Paulo 20 

para conhecerem a realidade brasileira. Informou também que o Prof. Agnaldo sugeriu que eles 21 

fizessem atividades do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). O 22 

jurídico deles havia acusado redundância ter um convênio com a USP e FEUSP. Profa. Biancha 23 

disse que enfatizou durante a reunião que eles poderiam estar colocando os nossos estudantes 24 

em situação de fragilidade, sem a formalização de um convênio. Informou também que na 25 

Alemanha, as licenciaturas são sempre em duas, mesmo em áreas de diferentes como Física e 26 

Artes, por exemplo. Ficou combinado que seriam feitos seminários online ou presenciais sobre a 27 

formação de professores e que o Prof.Agnaldo havia dado a idea de organizar uma escola de 28 

verão para tratar de um tema de interesse. Eles estariam projetando isso para dois mil e vinte e 29 

um. Sr. Antonio sugeriu que os estágios dos estudantes alemães poderiam ser realizados em 30 

Heliópolis, no projeto do Prof. Elie. Discussão sobre a publicação dos resultados da oficina 31 

de escrita; Profa Ana disse que estaria na fase de devolutivas individuais, os textos estariam 32 

saindo, alguns escolheram modelo de carta e outros modelos de escrita. A publicação poderia 33 

ser uma publicação por meio de escrita via CCInt que poderia virar periódica. Prof. Marcos 34 

sugeriu uma publicação seriada, se forem conseguidas as regras de publicação do portal, seria 35 

como escrever um livro. Profa. Biancha sugeriu ao prof. Marcos se ele poderia trazer na próxima 36 

reunião um resumo do que precisaríamos apresentar. Profa. Biancha sugeriu também que fosse 37 

publicado textos curtos por continentes. Prof. Marcos disse que foi lançado um edital pela 38 

Direção, sobre editoração e que a CCInt poderia participar. Definição da data da reunião da 39 
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próxima da CCInt. A data da reunião ficou para o dia dois de dezembro. Participação da CCInt 40 

no II Encontro de Escritórios Internacionais na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto em 41 

01/11. Sra. Vanessa informou que a programação seria sobre a Legislação de Imigração no 42 

Brasil, sobre o processo outgoing: da negociação das vagas à validação dos créditos dos alunos 43 

USP fazendo mobilidade no exterior, sobre apresentações de boas práticas de outgoing e, por 44 

fim, sobre apresentações de otimização de práticas no Escritórios Internacionais. Prof.  Marcos 45 

disse que a equivalência dos créditos cursados no exterior seria bem complexa. Sra. Vanessa 46 

disse que vai apresentar o resultado da monografia que fez sobre a “A Cooperação Nacional e 47 

Internacional da Faculdade de Educação da USP” e fazer um informe sobre o resultado do 48 

Encontro na próxima reunião. Profa. Ana perguntou se foi a AUCANI (Agência USP de 49 

Cooperação Nacional e Internacional) que organizou. Sra. Vanessa respondeu que infelizmente 50 

não, eles não participariam e acredita que seja reflexo da falta de apoio que temos deles. 51 

Informes dos membros da comissão. Profa. Biancha informou sobre a Comissão de Equidade, 52 

sobre a pesquisa etino-raciais, desde alunos de graduação até os de pos-doutorado e docência, 53 

todos que seriam declarados pretas e pardos. A Comissão já teria posters e montariam um 54 

baobá com folhas de dados dos alunos. Apenas seis docentes se haviam se declarado preto ou 55 

pardos. A terceira semana será discutido assuntos sobre condição de vida, moradia e educação. 56 

Na última semana, a Comissão convidará as pessoas a escrevemas experiências delas como 57 

pessoas negras  e pardas na faculdade. Depois será sintetizado isso para representação de 58 

negritude e branquitude na Faculdade. Sr. Antonio informou que programou o evento com 59 

professores indígenas de Palhereiros para a vinda dos professores do Peru. Falou também com 60 

o Prof. Elie  sobre o convenio geral com IFAM (Instituto Federal do Amazonas)  e ISA (Instituto 61 

Socioambietal do Amazonas), mas as instituições mais locais estão sem tempo de avaliar o 62 

convênio. Aprovação da 37ª ata da CCInt-FE. A ata foi aprovada por todos. Nada mais 63 

havendo para ser tratado, a Profa. Ana Luiza deu por encerrada a presente reunião, 64 

agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Vanessa de Lima Carvalho, Secretária, 65 

lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e por quem de direito. São Paulo, trinta de 66 

outubro de dois mil e dezenove. 67 

Membros Titurares: 68 

Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa - _____________________________________________ 69 

Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci - ______________________________________________ 70 

Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas - ____________________________________________ 71 

Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio - ___________________________________________ 72 

Vanessa de Lima Carvalho - ______________________________________________________ 73 

Antonio Fernandes Goés Neto - ___________________________________________________ 74 
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Ana Beatriz de Jesus Prudente – ausente 75 

Membros Suplentes: 76 

Profa. Dra. Cassia Geciauskas Sofiato – ausente 77 

Prof. Dr. Elie George Guimaraes Ghanem Junior - ausente 78 

Prof. Dr. Agnaldo Arroio - ausente 79 

Profa. Dra. Cyntia Regina Ribeiro - ausente 80 


