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ATA DA 44ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA 1 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Às dez horas do dia primeiro de 2 
março de dois mil e vinte um, realizou-se a quadragésima quarta reunião da CCInt de forma remota 3 
através da plataforma Google Meet, com a presença dos seguintes membros: Profa Dra. Ana Luiza Jesus 4 
da Costa, 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, Prof. Dr. Marcos 6 
Sidnei Pagotto-Euzebio representante da Comissão de Cultura e Extensão, Profa. Profa. Dra. Patrícia 7 
Aparecida do Amparo, Sra. Vanessa de Lima Carvalho, secretária da CCInt, Sr. Ulisses Gonçalves de 8 
Oliveira , representante discente da pós-graduação e Sr. Marcelo Valdemir Maia Parra, representante 9 
discente de graduação. Justificou ausência: Prof. Dr. Elie George Guimaraes Ghanem Junior , 10 
representante da Comissão de Graduação. Nova revisão do regulamento da CCInt. Profa. Ana Luiza 11 
iniciou a reunião informando da reunião em que participou com a Direção e Chefias de Departamentos, a 12 
questão principal foi a composição de representantes de Departamentos na CCInt, porque antes da 13 
composição por comissão, a representação era feita por deparmento. Como a CCInt trata de questões 14 
acadêmicas e não administrativas, não julgamos necessário. Mas ao mesmo tempo tem um desiquilíbrio, 15 
pois atualmente todos os membros da CCInt da do EDF. Profa. Biancha disse que mais uma 16 
representação não resolveria, mesmo com a inclusão dos representantes do demais departamentos , o 17 
EDF ainda seria a maioria. O que podemos fazer é prestar atenção na composição para o próximo 18 
processo eleitoral. Profa. Ana Luiza informa que então poderia facultar a representação por departamento 19 
para os departamentos que sentirem essa necessidade. Na verdade mais uma representação poderia 20 
deixar os docentes sobrecarregados. Se todos estiverem de acordo, podemos enviar para avaliação dos 21 
departamentos e comissões para possamos levar para congregação ainda em março. Estabelecimento 22 
de Política de Nacionalização. Profa. Ana informou que essa é uma das metas da CCInt em 2021. Já 23 
fazemos nacionalização, mas como transformar em algo articulado e quais são os objetivos, caminhos e 24 
instituições ou convênios.Profa. Biancha disse que já mapeou as universidades brasileiras que temos 25 
pesquisas e publicação. Mas não temos mapeado de pós-docs.A instituição deles, poderia servir de 26 
primeiros convênios. Regioes norde, nordeste e centro oeste são regiões prioritárias para 27 
estabelecimento de convênios, de instituição publicas. Profa. Marcos pergunta qual a modadlidade seria, 28 
pesquisa é na CPQ, pos-graduação (co-orientação) na CPG, então de que como poderíamos então dar 29 
seguinte na mobilidade de graduação na CCInt.Precisamos ter clareza se não haveria um sobreposição. 30 
Profa. Ana disse que não foi fácil estabelecer convênio com uma universidade federal, por exemplo, como 31 
a Universidade do Pará. É importante analisar o que a ccint teria como organizar como nacionalização. 32 
Sra. Vanessa informou que em relação aos alunos de intercâmbio nacional das três universidades 33 
paulistas, eles não tem direito ao Bilhete BUSP e ao pagamento do bandejão dois reais a refeição como 34 
os alunos regulares e ou internacionais, eles pagam dez reais. É uma questão política que temos que 35 
verificar.  Profa. Ana disse que as universidades federais possuem uma rede, não seria interessante que 36 
nós tenhamos também uma rede de estaduais. Prof. Marcos disse que podemos que verificar as 37 
legislações da usp e das federais, primeiramente para não gastarmos energia a toa. A Profa. Ana sugeriu 38 
fazer um levantamento das legislações, políticas da USP e Federais, no âmbito nacional. Importante 39 
consolidar o papel da CCInt nesse processo? Fomentar a mobilidade de graduação ou quais outros 40 
objetivos.Vanessa disse que quanto às univerisides do pós-docs poderá ajudar, já tem ajudado também 41 
na Comissão de Pesquisa durante a ausência da secretária. Metas da CCInt para 2021. Profa. Ana 42 
lembrou que uma das metas não realizadas de 2020 foi o Seminário de Internacionalização, mas se ainda 43 
estivermos no cenário remoto, seria mais fácil a participação de docentes e estudantes de outras 44 
universidades estrangeiras e abarcando a demanda do ano passado que não conseguimos realizar. Ficou 45 
definida como meta o  Seminário de Internacionalização e Nacionalização para o final do ano.  Além das 46 
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metais seguintes: Oficina de Escrita com a Profa. Maurilane; Revisão do regulamento da CCInt; Criação 47 
do protocolo de politica de nacionalização; Finalização das caratecterização das conveniadas; Montagem  48 
grupos de docentes para o estudo de convênios por região Atividades de internacionalização e 49 
nacionalização durante a pandemia e articulação com área de Humanidades (CCInts)sobre maiores 50 
oportunidades de bolsas. Contatos para novos convênios. Profa. Patricia pensou em uma inciiativa 51 
para tentar potencializar essas relações, deixar aberta a mobilidade alinos, mas podem haver outras 52 
canais, como grupos de pesquisa, até para fomentar a ideia de nacionalização da ccint. Construindo elos 53 
mais robustos para enraizar o projeto. Interesses temáticos ou mesmo regionais. Profa. Biancha, disse 54 
que cada pessoa poderia ficar com um grupo de convênios. Quando elaborei a caracterização foi nesse 55 
sentido de conhecer melhor cada instituição, se seria mais forte em educação infantil ou não. Profa. Ana 56 
disse que poderia dividir a grupos Europa , Africa ou America Latina. Levar uma formulação pontual para 57 
a próxima reunião. Abertura de editais de vagas de intercâmbio em 2021.  Devido ao crescimento da 58 
pandmeia, ficou decidido pela não abertura de editais de vagas de intercâmbio no exterior para alunos 59 
FEUSP para o próximo semestre. Sra. Vanessa disse que vai informar aos alunos, mas caso eles 60 
queriam assistir aulas no exterior, eles podem, mas não seria considerado intercâmbio e sim como ACCs, 61 
assim como foi definido pela CG. Recebimento de alunos estrangeiros 2021. Sra. Vanessa disse que 62 
poderíamos tentar falar novamente com a Comissão da Graduação sobre estrangeiros assistirem aulas. 63 
Prof. Marcos disse que podemos oferecer algima coisa ao invés de nada. Não seria intercâmbio, não 64 
seria mobilidade, seria por estar imobilizados . Novas formas de contatos entre as universidades 65 
chegaram para ficar. Os hábitos criadaos a partir dessas expeerincias permanecem. Temos que lidar com  66 
a realidade. Seria importante oferecer algum tipo de contato. Profa. Ana disse que no ano passado, 67 
fomos barrados em relação à certicação. Sra. Vanessa disse que não um certificado , com o aluno 68 
estrangeiro presencial, ele recebe no final do intercâmbio um histórico com os créditos cursados apenas.  69 
Profa. Ana disse que podemos então voltar a falar com a CG com acréscimo na fundamentação. Grupo 70 
de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras. Profa. Ana disse que chegou atrás da 71 
Comissão de Pós-graduação um contato de estudante moçambicano que queria participar de um edital 72 
deste grupo, mas a USP não entrou neste edital por ter precisar garantir bolsa. É uma associação civil de 73 
universidades publicas.E se valeria a pena estreitar relação. Profa. Biancha disse que era um grupo de 74 
unviersdidades publias, com editais específicos , dois deles de formação de professores na America 75 
Latina e outro em Africa. Tem eleição de coordenação. Não parece ter envolvimento de pagamento de 76 
taxas.Poderiamos agendar uma reunião com CCInt, CPG e o grupo para entender melhor o 77 
processo.Sra. Vanessa acredita que tenha anuidade para participar da rede e acredita que a AUCANI 78 
deveria participar da reunião.Se é um contato USP, é a AUCANI a responsável de divulgação de editais e 79 
parcerias. Profa. Ana acredita então que seja melhor fazer a reunião com  aAUCANi primeiro e depois 80 
falarmos com o grupo. Participação on-line da FEUSP na PELSTE 2021 da Universidade de 81 
Hiroshima através da Rede INEI dias 20 e 21 de março. Profa. Ana disse que o Prof. Agnaldo quem vai 82 
participar de forma on-line e representar a FEUSP.  Lembrou também do evento que participou 83 
organizada pela Insituto of London, a FEUSP tem partipaticido dos eventos da INEI. Aulas virtuais de 84 
pós-graduação para estudantes da FEUSP e Universidade de Zagreb (Croácia). Prof. Milan que é o 85 
coordenado do convênio , separou as disciplinas que os alunos FE que os alunos de lá poderiam estar 86 
interessados e vice-versa e listou as disciplinas. Sra. Vanessa disse que eles queriam antes marcar uma 87 
reunião para discutir isso.Profa. Biancha disse que uma parte administrativamente de certificação das 88 
nossas estudantes. Foi sugerida marcar uma reunião com todos. Convênios a serem firmados 89 
novamente. Convênio com a Universitá Degli Studi di Verona sob a coordenação da Profa. Maria 90 

Clara di Pierro.  Profa. Ana perguntou se a Profa. Maria Clara teria interesse em renovar este convênio. 91 
Sra. Vanessa respondeu que sim, que ela acabou de fazer um publicação em conjunto com a 92 
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coordenadora e que teria uma aluna de pós-graduação lá no momento, que estava antes do inicio da 93 
pandemia. Acrescentou que já houve intercâmbio de graduação nessa instituição e que duas alunas já 94 
perguntaram se teria renovação desse convênio, pois querem fazer intercâmbio lá. Então,  é um convênio 95 
bem ativo. Informações sobre Internacionalização para o Tribunal de Contas. Sra. Vanessa 96 
informava que a assistência acadêmica usava nosso relatório para elaborar o texto. Dessa vez fez um 97 
esboço, deu ênfase no intercâmbio remoto da pós-graduação., acrescentou os eventos internacionais que 98 
não tinham e incluiu as informações de acordo com o relatório da CCInt de dois mil e vinte. Profa, 99 

Biancha disse que parece apenas uma síntese.  Aprovação da 43ª ata da CCInt-FE. A ata foi 100 

aprovada por todos. Nada mais havendo para ser tratado, a Profa. Ana Luiza deu por encerrada 101 

a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Vanessa de Lima 102 

Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e por quem de direito. São 103 

Paulo, primeiro de março de dois mil e vinte um. 104 
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Membros Titurares: 106 

Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa - _____________________________________________ 107 

Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci - ______________________________________________ 108 

Prof. Dr. Elie George Guimaraes Ghanem Junior – ausente 109 

Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio - __________________________________________ 110 

Vanessa de Lima Carvalho - ______________________________________________________ 111 

Ulisses Gonçalves de Oliveira- ____________________________________________________ 112 

Viviane Rodrigues do Nascimento - _______________________________________________ 113 

Membros Suplentes: 114 

Prof. Dr. Roni Cleber Dias de Menezes – ausente 115 

Prof. Dr. Agnaldo Arroio – ausente 116 

Profa. Dra. Ana Paula Duboc – ausente 117 

Profa. Dra. Patrícia Aparecida do Amparo - __________________________________________ 118 


