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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE COOPERAÇÃO NACIONAL E 1 
INTERNACIONAL DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 2 

Às dez horas do dia dezoito de dezembro de dois mil e vinte, realizou-se a primeira reunião 3 
extraordinária da CCInt de forma remota através da plataforma Google Meet, com a presença 4 
dos seguintes membros: Profa Dra. Ana Luiza Jesus da Costa, presidente da CCInt e 5 
representante da Comissão de Pesquisa, Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci, vice-presidente 6 
da CCInt e representante da Comissão de Pós-graduação, Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-7 
Euzebio representante da Comissão de Cultura e Extensão, Sra. Vanessa de Lima Carvalho, 8 
secretária da CCInt, Sr. Ulisses Gonçalves de Oliveira, representante discente da pós-9 

graduação, Srta.Viviane Rodrigues do Nascimento, representante discente da graduação. 10 

Justificou ausência: Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas, representante da Comissão de 11 
Graduação. Revisão do Regulamento da CCInt-FE após revisão da Congregação. Profa. 12 
Ana Luiza informou que na Congregação avaliaram dois pontos. Primeiro ponto: Não havia 13 
ficado claro que a representação estudantil seria de duas vagas. Nós teríamos que alterar o texto 14 

para duas vagas, uma para um discente de graduação e outra para um discente de pós-15 
graduação. Segundo ponto: A CCInt é composta por representantes docentes das Comissões 16 
estatutárias e a proposta da Congregação é que tenha a representação de docentes por 17 

departamentos também. Acrescentou que foi uma solicitação do Prof. Vinicio. Por um lado, seria 18 
mais uma representação que os docentes teriam que aderir e por outro, a CCInt é uma comissão 19 
muita pequena e muitas vezes faltam membros representantes em nossa reunião. Prof. Marcos 20 

lembrou que todos os representantes titulares da CCInt são do EDF (Departamento de Filosofia 21 

da Educação e Ciências da Educação) atualmente. Profa. Biancha deu um exemplo da 22 
composição da CPG (Comissão de Pós-graduação) onde a representação é composta por 23 
docentes por área de concentração, por departamento e por duas representações discentes. A 24 

representação do EDM (Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada), por 25 
exemplo, não havia representação para CPG, mesmo assim. Nessa experiência, não há 26 
significado nas representações. Acrescentou que o departamento é uma organização 27 
administrativa e não parece carregar atividade fim. Em termos de realização de sentidos, não 28 
consigo encontrar uma justificativa. Prof. Marcos concorda. Acrescentou que houve uma Portaria 29 

que criou as CCInts, se essa Portaria continuar vigendo, devemos continuar com ela. Profa. Ana 30 
Luiza disse que não tem certeza se as demais CCInts de outras unidades seguem a Portaria, 31 
além disso, muitas delas tem nomes diferentes. Profa. Biancha disse que de acordo com a 32 
Portaria, a Direção quem determina a representação. Sr. Ulisses sugeriu que deixasse claro a 33 
não necessidade de representação dos departamentos, no regulamento. Profa. Biancha disse 34 

que poderia perguntar para o Prof. Vinicio, a real necessidade de ter representação 35 
departamental. Acrescentou que as chefias de departamento não tomaram como uma questão 36 

ou necessidade, essa representação. O que pode ser feito para as próximas representações de 37 
comissão é que seja composta também por representantes de comissões e ao mesmo tempo de 38 
departamentos diferentes. Ficou decidido aguardar a resposta do Prof. Vinicio para discutir então 39 
por e-mail e posteriormente o fechamento da atualização do regulamento, que então deverá ser 40 
encaminhado para os departamentos e comissões para considerações. Calendário de reuniões 41 
de 2021 da CCInt. Profa. Ana Luiza pergunta se vamos manter as reuniões nas quartas 42 

segundas-feiras de cada mês. Disse que as vezes as reuniões de área caem no mesmo dia. 43 
Profa. Biancha e Prof. Marcos preferem as segundas-feiras. Ficou decidido alteração do 44 
calendário das reuniões para as primeiras segundas-feiras do mês, para que assim ocorram 45 
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antes das reuniões da Congregação. A primeira reunião então ficou agendada para primeiro de 46 
março de dois mil e vinte um. Aprovação da 43ª ata da CCInt-FE. A ata foi aprovada por todos. 47 

Nada mais havendo para ser tratado, a Profa. Ana Luiza deu por encerrada a presente reunião, 48 
agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Vanessa de Lima Carvalho, Secretária, 49 
lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e por quem de direito. São Paulo, dezoito de 50 
dezembro de dois mil e vinte. 51 
 52 
Membros Titurares: 53 
Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa - presente 54 

Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci - presente 55 

Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas – ausente 56 

Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio - presente 57 

Vanessa de Lima Carvalho - presente 58 

Ulisses Gonçalves de Oliveira- presente 59 

Viviane Rodrigues do Nascimento - presente 60 

Membros Suplentes: 61 

Profa. Dra. Ana Paula Martinez Duboc – ___________________________________________ 62 

Prof. Dr. Elie George Guimaraes Ghanem Junior - ___________________________________ 63 

Prof. Dr. Agnaldo Arroio – ________________________________________________________ 64 

Profa. Dra. Cintya Regina Ribeiro – ________________________________________________ 65 


