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ATA DA 42ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 1 
DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Às dez horas do dia 2 
vinte e seis de outubro de dois mil e vinte, realizou-se a quadragésima segunda reunião da CCInt 3 
de forma remota através da plataforma Google Meet, com a presença dos seguintes membros: 4 
Profa Dra. Ana Luiza Jesus da Costa, presidente da CCInt e representante da Comissão de 5 
Pesquisa, Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci, vice-presidente da CCInt e representante da 6 
Comissão de Pós-graduação, Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio representante da 7 
Comissão de Cultura e Extensão,  Sra. Vanessa de Lima Carvalho, secretária da CCInt, Sr. 8 
Ulisses Gonçalves de Oliveira , representante discente da pós-graduação e Sr. Marcelo Valdemir 9 
Maia Parra, representante discente de graduação. Justificou ausência: Profa. Dra. Maurilane de 10 
Souza Biccas, representante da Comissão de Graduação. Finalização da releitura do 11 
Regulamento da CCInt e trâmites para aprovação das possíveis alterações. 12 
Profa. Ana informou que foi proposto na ultima reunião que fossem feitas contribuições no 13 
regulamento atrás do google docs compartilhado. Profa. Ana disse que sobre as eleições se 14 
fizemos junto com a estatutárias, a eleição seria em maio de dois mil e vinte e dois, temos 15 
suficiente para conseguirmos nos ajustar com as datas de todas as comissões. Foi sugerido que 16 
a sigla da CCInt fosse CCNInt, para compor o Nacional na sigla. Prof. Marcos disse que o único 17 
problema poderia ser com o e-mail, que também deverá ser alterado. Profa. Biancha disse que 18 
daria para criar um novo e-mail programado para receber o antigo. Profa. Ana disse que teria 19 
que alterar o nome nas redes sociais. Sra. Vanessa acrescentou que os cartões de visita 20 
também. Profa. Biancha acredita que o plano de ação não deveria estar no regulamento e sim 21 
como ele funciona, sugeriu inserir um plano estratégico, retirando-se então: “estimular o 22 
estabelecimento de propostas específicas de colaboração com países de língua portuguesa e 23 
com países da América Latina” do artigo primeiro: A CCNInt-FE terá como atribuições. Ainda 24 
nesse artigo ficou decidida a retirada das redundâncias e o acréscimo dos incisos: “elaborar e 25 
implementar plano estratégico bienal a cada início de gestão tendo em vista o aprofundamento 26 
da cooperação nacional e internacional da FE e no desempenho de seus encargos, a CCNInt-FE 27 
poderá constituir grupos de trabalho”. No artigo segundo: Constituição da CCNInt-FE, ficou 28 
decidido adicionar um representante discente tanto da graduação quanto da pós-graduação, 29 
anteriormente estava ou um ou outro. Ficou decidido também manter o mandato de um/a 30 
Presidente/a e um/a Vice-Presidente/a, eleitos/as dentre os/as docentes desta Unidade, mas 31 
agora nos mesmos moldes das Comissões Estatutárias. E foi retirado o parágrafo segundo: “Os 32 
representantes da CCInt-FE deverão ter domínio de língua estrangeira, de preferência inglês, e 33 
experiência no campo da internacionalização, com projetos e atividades no País e no exterior”. 34 
No artigo quinto: A CCNInt-FE contará com um/a trabalhador/a técnico-administrativo/a 35 
designado/a, além das atividades internacionais que já constavam, foi incluída as nacionais 36 
também, como as atividades de docentes, discentes e convênios nacionais. O regulamento será 37 
encaminhado para avaliação da Assistência Acadêmica e posteriormente para Congregação. 38 
Profa. Biancha sugeriu que fossem acionadas as Comissões para indicarem novos membros e 39 
ou reconduções, cujo mandatos venceram, na CCInt. Definição sobre o recebimento de 40 
estrangeiros em 2021 e 41 
Possibilidade de intercâmbio virtual de graduação em 2021. Sra. Vanessa sugeriu que 42 
falássemos com a Comissão de Graduação. Acrescentou que segundo o plano da Pró-reitora da 43 
Graduação, o primeiro semestre de dois mil e vinte e um seria híbrido. Acrescentou que segundo 44 
o Plano USP, poderíamos receber estrangeiros caso haja reciprocidade diplomática. Profa. 45 
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Biancha disse que se aceitarmos estrangeiros presencialmente estaríamos abrindo argumentos 46 
que podemos voltar presencialmente. Profa. Ana sugeriu consultar a Comissão de Graduação 47 
sobre intercâmbio virtual tantos dos alunos estrangeiros na FE quanto dos alunos FE no exterior. 48 
Aprovação da 42ª ata da CCInt-FE. A ata foi aprovada por todos. Nada mais havendo para ser 49 
tratado, a Profa. Ana Luiza deu por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de 50 
todos. Para constar, eu, Vanessa de Lima Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai 51 
por mim assinada e por quem de direito. São Paulo, vinte e seis de outubro de dois mil e vinte. 52 
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Membros Titurares: 54 

Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa - _____________________________________________ 55 

Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci - ______________________________________________ 56 

Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas – ausente 57 

Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio - __________________________________________ 58 

Vanessa de Lima Carvalho - ______________________________________________________ 59 

Ulisses Gonçalves de Oliveira- ____________________________________________________ 60 

Marcelo Valdemir Maia Parra - ___________________________________________________ 61 

Membros Suplentes: 62 

Profa. Dra. Cassia Geciauskas Sofiato – ausente 63 

Prof. Dr. Elie George Guimaraes Ghanem Junior - _____________________________________ 64 

Prof. Dr. Agnaldo Arroio – ausente 65 

Profa. Dra. Cyntia Regina Ribeiro – ausente 66 

Viviane Rodrigues do Nascimento - ausente 67 


