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ATA DA 39ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 1 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Às dez horas do dia 2 

dois de dezembro de dois mil e dezenove, na sala 23 do bloco B, realizou-se a trigésima nona 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: Resultado da visita 11 

dos docentes da Universidad de Altiplano de Puno (Peru): Profa. Ana Luiza informou que os 12 

docentes peruanos haviam enviado pouca informação sobre a vinda deles. Sra. Vanessa disse 13 

que foi enviada uma proposta com a programação a eles e eles não haviam respondido ou feito 14 

observações. Profa. Ana Luiza relatou que mesmo assim, no final da estadia, eles gostaram 15 

muito, principalmente da área de educação infantil. Os professores da matemática queriam saber 16 

mais sobre as nossas pesquisas. Profa. Biancha disse que poderia ter sido feito uma reunião via 17 

skype antes. Eles não tinham dimensão sobre o tamanho da USP. O que mais eles se 18 

identificaram foi no dia do evento organizado pelo Sr. Antonio “Educação intercultural: 19 

conversações sobre educação escolar indígena no Brasil e no Peru”, além disse eles dominavam 20 

pouco o português. Sr. Antonio agradeceu a CCInt pela oportunidade de poder fazer o evento 21 

para eles. Profa Biancha disse que comentou com a direção sobre a importante participação do 22 

Antonio na CCInt com grandes contribuições. Resultado da visita dos docentes da Mary 23 

Immaculate College (Irlanda): Profa. Biancha disse que levou o Prof. Finn para uma reunião 24 

com professores da educação especial em Franco da Rocha, o que resultou em uma pesquisa 25 

em conjunto com o mesmo foco que tem com a universidade da África do Sul, Universidade de 26 

Cape Town. Acrescentou que também conversou com os docentes da Universidad de Altiplano 27 

de Puno sobre esta pesquisa. Informou também que a nossa educação  especial continua sendo 28 

a mais progressista destas regiões. Sra. Vanessa relatou na visita da Holly Cowman  e do Prof. 29 

Eugene Wall, que eles estavam interessados que a FEUSP participasse do programa Erasmus 30 

para oferecerem bolsas para nossos alunos. Profa. Ana Luiza disse que eles queriam oferecer 31 

um programa de oito semanas com alunos de pós-graduação. Resultado da participação da 32 

CCInt no II Encontro de Escritórios Internacionais na Faculdade de Direito de Ribeirão 33 

Preto em 01/11: Sra. Vanessa informou que cerca de quinze funcionários de CCInts de 34 

diferentes unidades estavam presentes e que a troca de experiências com os colegas foi muito 35 

produtiva. Foram apresentados os diversos tipos de vistos que um estrangeiro pode ter ao entrar 36 

no país. Disse que durante o evento, apresentou a sua monografia do título de especialista em 37 

Gestão de Negócios pela USP ESALQ sobre a “Cooperação Internacional da Faculdade de 38 

Educação “ onde relatou sobre as experiências de intercâmbios dos alunos estrangeiros na 39 
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FEUSP e dos alunos FEUSP no exterior, além da gestão da CCInt neste processo. Apresentou 40 

também o programa de tutoria  aos alunos estrangeiros da FEUSP em parceria com a seção de 41 

estágio, para obtenção das horas nos estudos independentes e que o programa, havia sidoi bem 42 

elogiado. Resultado da VI Oficina de Internacionalização. Profa. Ana Luiza informou que o 43 

evento foi muito bom, que os alunos presentes estavam bastante interessados e gostaram da 44 

apresentação da Vanessa. Sra. Vanessa informou que as apresentações dos alunos que fizeram 45 

intercâmbio também foram muito boas. Profa. Biancha disse que em relação a plenária com os 46 

coordenadores de convênio, já havia atualizado as informações solicitadas, como publicações. 47 

Resultado da visita dos docentes do ISCED Cabinda da Universidade 11 de novembro 48 

(Angola): Profa. Ana Luiza informou que reitor e o pro-reitor da instituição Angolana, a 49 

coordenadora do convênio, Profa. Nuriah, Prof. Valdir e os diretores da FEUSP estavam 50 

presentes. Os docentes angolanos trouxeram os principais interesses deles e que eles estariam 51 

formando as primeiras turmas no Instituto de Educação e gostariam da presença de professores 52 

de USP nas bancas, com prováveis despesas cobertas por eles. Eles vão desenvolver um 53 

seminário ano que vem, em abril, sobre as pesquisas e áreas de interesses. Resultado do 54 

programa de alunos tutores FEUSP: Sra. Vanessa disse foram recebidos  três relatórios. Profa 55 

Ana Luiza disse que foram bem detalhados e que agora é aguardar o que os estrangeiros 56 

relatam sobre eles no relatório de intercâmbio. Recepção aos alunos estrangeiros de 2020: 57 

Ficou decidida usar a mesma programação do semestre passado. Definição das datas das 58 

próximas reuniões da CCInt de 2020: Ficou decidido manter as reuniões nas quartas últimas 59 

segundas-feiras de cada mês, sendo a primeira para o dia vinte e três de março. Convênio com 60 

a Universidade Federal do Pará (UFPA): Sra. Vanessa informou que a aluna tem um grande 61 

interesse em intercâmbio nacional na região nordeste ou norte, entramos em contato com as 62 

instituições de interesse da aluna e apenas UFPA respondeu. As universidades federais já têm 63 

convênios com outras instituições federais, como a USP é estadual, eles não tinham muita 64 

informação. Enviamos os dados da aluna para a instituição e o nosso modelo de convênio 65 

acadêmico nacional e, por enquanto, estamos aguardando a resposta. Elaboração da nota de 66 

solidariedade aos países da América Latina: Ficou decidido divulgar o seguinte texto às 67 

universidades conveniadas da região, incluindo a morte do estudante colombiano “A Comissão 68 

de Cooperação Internacional e Nacional da Faculdade de Educação da USP vem por meio desta 69 

nota solidarizar-se aos povos latino-americanos que hoje vêm sofrendo o aprofundamento dos 70 

efeitos da ordem neoliberal que se estabeleceu com ritmos e características específicas pelo 71 

continente, desde os anos 1990. Empobrecimento, perda de direitos sociais, aumento da 72 

degradação ambiental são algumas das faces da precarização da vida a que estamos 73 

submetidos. Nos últimos anos, se junta a essas mazelas a escalada de lideranças autoritárias ao 74 

poder de Estado, ameaças à soberania nacional e tendências de ruptura da ordem democrática. 75 

Diante das reações dos povos em luta pela defesa de direitos sociais e políticos, temos visto a 76 

violentas reações das forças militares ordenadas pelo Estado, ou por grupos militarizados em 77 

disputa pelo poder, deixando um nefasto saldo de mortos e feridos, como no caso do estudante 78 
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colombiano Dilan Cruz”. Convênio com Universidade de Potsdam e Erasmus Plus: Sra. 79 

Vanessa disse que os Srs. Sven e Manuela da Universidade de Potsdam enviarão um formulário 80 

para que seja preenchido pela CCInt. Formulário AUCANI sobre convênios: Ficou decidido 81 

responder o questionário informando o interesse em todas as instituições estrangeiras 82 

mencionadas, pois a escolha ficará a critério do estudante. Convênio com Universidade de 83 

Tampere (Finlândia): Sra. Vanessa informou que recebeu da secretaria de departamento um 84 

convênio assinado ainda pela ex-diretora há alguns anos com esta instituição finlandesa. Ficou 85 

decidido entrar em contato com a instituição, pedindo desculpas, perguntando se ainda havia 86 

interesse em firmar convênio e informando que temos um aluno deles em intercâmbio na 87 

FEUSP. Convênio com a The Ohio Dominican University: Sra. Vanessa informou que 88 

recebeu o e-mail desta instituição para parceria e mestrado. Ficou decidido perguntar que tipo de 89 

mestrado seria, se dupla titulação ou convenio modelo padrão, que inclui intercâmbio de 90 

estudantes de pós-graduação. Sugestão de atividades para professores aposentados: Ficou 91 

decidido enviar as seguintes sugestões para a Direção: “Indicação de instituições e de docentes 92 

de universidades dentro e fora do Brasil com quem já mantiveram contato e avaliam como 93 

havendo potencial de atividades de pesquisa e/ou extensão em parceria; participação nas 94 

bancas de intercâmbio de alunos de graduação; participação das recepções aos alunos 95 

estrangeiros,  apresentando a faculdade e; participação na recepção das visitas estrangeiras. 96 

Informes dos membros da comissão: Sr. Antonio informou sobre os resultados do evento 97 

organizado por ele, durante Oficina de Internacionalização. Informou que uma aluna indígena de 98 

licenciatura de geociência e educação ambiental havia comentado que estaria diagramando um 99 

livro e que traria um cacique para o lançamento do livro na USP. Além disso, o Prof. Elie cederia 100 

um espaço da aula dele para fazer o lançamento. Acrescentou que outro estudante mestrado em 101 

antropologia, após o evento, achou interessante migrar o curso de mestrado para a Educação. 102 

Disse também que Educadores da Escola Amorim Lima, também estiveram presente no evento. 103 

Profa Biancha informou que a CPG está estudando outros processos seletivos de ingresso para 104 

indígenas, como idioma e conhecimentos específicos. Aprovação da 38ª ata da CCInt-FE. A 105 

ata foi aprovada por todos. Nada mais havendo para ser tratado, a Profa. Ana Luiza deu por 106 

encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Vanessa de 107 

Lima Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e por quem de 108 

direito. São Paulo, dois de dezembro de dois mil e dezenove. 109 

Membros Titurares: 110 

Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa - _____________________________________________ 111 

Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci - ______________________________________________ 112 

Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas – ausente 113 

Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio - – ausente 114 
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Vanessa de Lima Carvalho - ______________________________________________________ 115 

Antonio Fernandes Goés Neto - ___________________________________________________ 116 

Ana Beatriz de Jesus Prudente – ausente 117 

Membros Suplentes: 118 

Profa. Dra. Cassia Geciauskas Sofiato – ausente 119 

Prof. Dr. Elie George Guimaraes Ghanem Junior - ausente 120 

Prof. Dr. Agnaldo Arroio - ausente 121 

Profa. Dra. Cyntia Regina Ribeiro - ausente 122 


