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ATA DA 33ª 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 nove de abril de dois mil e dezenove, na sala 23 do bloco B, realizou-se a trigésima 3 

terceira 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, Prof. Dr. 6 

Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio, representante da Comissão de Cultura e Extensão, Profa. Dra. 7 

Maurilane de Souza Biccas, representante da Comissão de Graduação, Sra. Vanessa de Lima 8 

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

pós-graduação. Estratégias para novos convênios: Profa Ana disse que uma resposta sobre 10 

esta pauta seria na plenária. Profa Biancha disse que poderíamos levar na plenária as 11 

prioridades. Por exemplo, não temos convênio com os Estados Unidos e Canadá. No México 12 

temos, mas não temos com a UNAM (Universidad Nacional Autonoma do México). Na Argentina 13 

nós temos, mas também seria interessante ter convênio com a UBA (Universidade de Buenos 14 

Aires). Poderíamos olhar para os principais países e eleger quais universidades em cada país. 15 

Profa. Ana Luiza sugeriu fazer uma reunião preparatória para a plenária. Profa. Biancha disse 16 

que para esta reunião precisáriamos da lista dos rankings.  Profa. Ana disse que seria 17 

interessante também ver convênios da AUCANI (Agência USP de Cooperação Nacional e 18 

Internacional).  Sra. Vanessa disse que tem também as universidades da INEI (International 19 

Network Education Institute) e dos alunos estrangeiros que estão aqui com convênios da 20 

AUCANI. O dia da Plenária ficou decidido para o dia trinta e um de maio às dez horas. 21 

Aprovação da tramitação do convênio com a Universidad Nacional de Chimorazo 22 

(Equador): Profa Biancha verificou no site que nesta instituição eles tem várias licenciaturas 23 

voltadas para a Educacão. Profa. Marcus disse que seria melhor conversar com o Prof. Valdir 24 

que enviou o contato. Profa. Maurilane disse que a demanda está muito vaga. Profa. Ana 25 

pergunta quais seriam os potencias deste convênio. Profa. Biancha disse que poderíamos ajudar 26 

sobre os povos originários da região. Profa. Ana solicitou então que fosse passado para o 27 

professor Valdir as informações discutidas na última reunião como caracterização da instituição; 28 

históricos das tratativas; esboço sobre como potencializar as atividades a serem desenvolvidas 29 

para professor FE e cronograma de trabalho. Informá-lo que estamos fazendo um teste antes da 30 

plenária. Renovação do convênio com a University of Belgrade (Sérvia): Sra. Vanessa disse 31 

que o Prof. Valdir já visitou esta instituição e alunos de pós-graduação também. Acrescentou que 32 

há ensino de português na instituição. Informou também que há interesse em firmar convênio 33 

novamente porque eles estão pleiteando bolsa Erasmus para intercâmbio de alunos e docentes. 34 

Parcerias com universidades participantes da FAUBAI (Brazilian Association for 35 

International Education): Sra. Vanessa informou que durante o evento conheceu participantes 36 

dos seguintes eventos para futuras parcerias: Saint Mary’s University (Canadá) Stellenbosch 37 

University (Africa do Sul), Universidad de Guadalajara (México), University of Nottingham 38 

(Inglaterra), Universidade Federal do Amapá, Institute of International Education (México), 39 
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Universitat Duisburb-Essen (Alemanha), Education in Ireland (Irlanda), Universidade do Porto 40 

(Portugal), EduCanada (Canadá) e o Campus France. Profa. Biancha verificou no site da Saint 41 

Mary´s  University que seria uma universidade pública. Participação da Vanessa da CCInt-FE 42 

na FAUBAI. Sra. Vanessa informou que com a participação no evento, principalmente no 43 

Workshop: Como gerenciar um Escritório de Relações Internacionais, foi discutida a importância 44 

de mapear as áreas de excelência e entender as demandas da internacionalização em um 45 

cenário com pouca verba. Umas das estratégias discutidas também neste Workshop, foi a de 46 

solicitar semestralmente, representantes docentes por departamento para compor a banca de 47 

seleção de alunos de intercâmbio.  Profa. Ana sugeriu então que fosse enviado um oficio aos 48 

departamentos solicitando a indicação de um docente de cada departamento para a participação 49 

nos processos seletivos para intercâmbios de alunos FEUSP. Sra. Vanessa continuou 50 

informando que como estratégias de internacionalização houveram palestras sobre EMI (English 51 

as a Medium of Instrution) sobre metodologias de ensino das disciplinas já oferecidas nas 52 

universidades, serem oferecidas em inglês, ao mesmo tempo, falaram da importância do ensino 53 

de português aos estrangeiros. Também como fruto do evento, teve acesso ao livro: O gestor de 54 

relações acadêmicas internacionais no Brasil: práticas, papéis e desafios do Prof. Dr. Nicolas 55 

Maillard da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Na palestra da Campus Frances, The 56 

new French strategy for attracting international students, foram discutidas as estratégias que as 57 

universidades francesas estão adotando para atrair mais alunos estrangeiros, devido aos 58 

atentados, a desorganização administrativa das universidades e antipatia dos franceses. Uma 59 

das estratégias é a reeducação dos franceses e a elaboração de um curso preparatório sobre o 60 

método de ensino francês. Por outro lado, a Universidade Federal do Paraná em sua palestra, 61 

Welcoming and supporting refugees and migrants at UFPR: a comprehensive approach ,deu um 62 

grande exemplo informando que eles abriram um processo de vestibular diferenciado aos 63 

refugiados e aos imigrantes, além de darem o suporte necessário durante a sua estadia. Neste 64 

ano, a participação de representantes da USP foi maior de todas as edições, tanto que alguns 65 

representantes da Conferência gostaram de nossa participação. Sra. Vanessa acrescentou que 66 

ficou sabendo do evento porque um visitante da Universidade de Sttenbosh (Africa do Sul) havia 67 

enviado um e-mail informando que gostaria de visitar a FEUSP e a FFLCH, mas antes passaria 68 

no evento da FAUBAI. A partir desta informação foi atrás sobre do que se tratava o evento e 69 

percebeu que era totalmente voltado para a internacionalização. Finalizou informando que a 70 

AUCANI paga anuidade para fazer parte da FAUBAI, mas que infelizmente não divulga as 71 

CCInts. Reunião com a AUCANI (Agência USP de Cooperação Nacional e Internacional) de 72 

22/04/2019: Profa. Ana informou que a reunião foi com o Prof. Valmor Tricoli, diretor da área de 73 

convênios da AUCANI. Informou também que a reunião foi agendada em função dos 74 

coordenadores de convênio. Foram reunidas as questões que os coordenadores apresentaram 75 

como por exemplo, permanência estudantil e falta de moradia. Sobre isso, o Prof. Valmor 76 

respondeu que não teria uma perspectiva. Ele acrescentou que as faculdades teriam autonomia 77 

para as tomadas de decisões. Sobre a dificuldade de visto dos angolanos ele informou não sabia 78 
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desta dificuldade e citou o exemplo dos chineses que tinham dificuldade para tirarem o visto e 79 

perceberam que uma carta de aceite da USP seria mais fácil de tirar. Profa. Biancha disse que 80 

poderíamos então fazer o mesmo. Profa. Ana Luiza disse que o Prof. Valmor informou também 81 

sobre a possibilidade de uma base da polícia na USP para facilitar os contatos. A Profa. Ana 82 

acrescentou informando que o Prof. Valmor disse que o Prof. Marco Antonio Liberatti da FFLCH 83 

estaria analisando as instituições chave da Ásia e África. Prof. Valmor falou que a USP tem 84 

bastante internacionalização e de ser um ambiente internacional ao oferecer aulas de inglês. 85 

Perguntamos sobre nacionalização ele respondeu que não teria nenhuma informação no 86 

momento. E que a lógica é que a USP mira em relações internacionais com universidades dos 87 

rankings e que para as demais instituições, seria assistencialismo, inclusive a nacionalização. 88 

Visita dos doutorandos da USC Rossier School of Education em maio: Profa. Ana informou 89 

que os representantes desta instituição já haviam vindo no ano passado e que os doutorandos 90 

da USC participam de uma formação em diferentes partes do mundo. De qualquer forma, eles 91 

haviam dito que a visita seria no ano que vem. Porém, recebemos o contato deles recentemente 92 

perguntando se poderíamos receber outra turma agora, dezessete doutorandos. Profa. 93 

Maurilane disse que o prazo estaria curto. Profa. Ana disse que poderíamos perguntar no grupo 94 

de docentes. Profa. Biancha sugeriu pedir para Comissão de Graduação (CG) e Comissão de 95 

Pós-graduação (CPG) um representante e também para representação discente.  Sra. Vanessa 96 

disse que tentaria verificar com a Escola de Aplicação.  Ficou sugerido que fosse enviado uns e-97 

mail aos três setores informado que sabendo que o prazo é curto e perguntando quem poderia 98 

recebe-los e que fosse enviado um e-mail aos responsáveis da USC que entraríamos em contato 99 

com as Comissões e a Escola e que aguardaríamos a resposta deles sobre a visita, mas se 100 

infelizmente não desse certo, adoraríamos recebê-los em 2020. Prorrogação do intercâmbio 101 

do graduando FEUSP, Vitor Faustino, na Aarhrus University (Dinamarca): Profa. Ana disse 102 

que o Vitor está gostando muito do intercâmbio, ele sabe que não irá receber bolsa de estudos 103 

novamente e ele está pensando em trabalhar. Ele também gostaria de saber se poderia cursar 104 

ao menos uma disciplina no próximo semestre já que ele informou que já não precisará mais de 105 

créditos. Todos concordaram com a prorrogação do intercâmbio e com a escolha de ao menos 106 

uma disciplina a ser cursada. Edital Summer School na Beijing Normal University, China, de 107 

07 a 14 de julho de 2019: Sra. Vanessa informou que teria um aluno inscrito por enquanto. 108 

Profa. Ana disse que também há a possibilidade de indicarmos um professor como instrutor para 109 

o Summer School, os critérios poderiam ser professores que tenham menos fomento e menos 110 

possibilidades. I Seminário Intercomissões: Profa. Ana disse que foram definidos os 111 

participantes e que a Profa. Ermelinda Pataca e o Prof. Valdir Barzotto participariam da Mesa da 112 

CCInt e que farltaria um docente para coordenar a Mesa que seria dia vinte e um de maio às dez 113 

e meia. Prof. Marcos responde que poderia coordenar a Mesa. Edital Bolsa Mérito AUCANI. 114 

Profa. Ana disse que a FE tem direito a quatro bolsas de estudos para alunos de graduação e 115 

precisamos definir como distribui-las, as bolsas podem ser usadas no segundo semestre de dois 116 

mil e dezenove e no primeiro semestre de dois mil e vinte. Profa. Maurilane alegou que não 117 
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saberia se teríamos alunos para as regiões do edital no próximo semestre. Prof. Marcus disse 118 

seria melhor usar as bolsas já que temos alunos. Ficou decidido oferecer as quatro bolsas as 119 

alunas selecionadas no edital de vagas da FE. Informes dos membros da comissão: Sra. 120 

Vanessa falou da preocupação com o aluno da Finlândia, o Thao. Disse que foi agendada pelo 121 

funcionário da AUCANI uma entrevista para solicitar o documento de estrangeiro e ele não 122 

compareceu. Alegou não saber que teria que ir no dia agendado. Ele também não responde aos 123 

e-mails. Sr. Antonio disse que ele é um pouco fechado e difícil também. Sra. Vanessa acredita 124 

que seria melhor marcar uma conversa com ele. Profa. Biancha disse que o Thao tem aula com 125 

o Prof. Rinaldo e que falaria com ele a respeito do aluno. Profa. Maurilane disse que a reunião 126 

sobre a Oficina de Escrita foi muito boa e que criaria um cronograma de reuniões com os alunos. 127 

Dezesseis alunos compareceram. Continuou informando o congresso em Maputo, que poderia 128 

ser um congresso internacional voltado para a questão da educação especial, história da 129 

educação e formação de currículo.  A ideia nossa seria consolidar mais o convênio com a 130 

Universidade Pedagógica de Moçambique. Sr. Antonio que os RDs (Representantes Discentes) 131 

estariam estimulando os estudantes para encontros periódicos para socializar pesquisa e textos. 132 

O primeiro encontro seria dia catorze de maio e umas das problemáticas colocadas é que há 133 

muitos eventos na FEUSP e poucos participantes de alunos de pós. Aprovação da 32ª ata da 134 

CCInt-FE. A ata foi lida e aprovada por todos. Nada mais havendo para ser tratado, a Profa. Ana 135 

Luiza deu por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Para constar, 136 

eu, Vanessa de Lima Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e por 137 

quem de direito. São Paulo, dia vinte e nove de abril de dois mil e dezenove. 138 

Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa -______________________________________________ 139 

Profa. Dra. Carla Bianca Angelucci - ________________________________________________ 140 

Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas - ____________________________________________ 141 

Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio - ___________________________________________ 142 

Vanessa de Lima Carvalho - ______________________________________________________ 143 

Antonio Fernandes Goés Neto - ___________________________________________________ 144 


