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ATA DA 34ª 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 sete de maio de dois mil e dezenove, na sala 23 do bloco B, realizou-se a trigésima 3 

quarta reunião com a presença dos seguintes membros. Profa Dra. Ana Luiza Jesus da Costa, 4 

presidente da CCInt e representante da Comissão de Pesquisa, Sra. Vanessa de Lima Carvalho, 5 

secretária da CCInt, Sr. Antonio Fernandes Goés Neto, representante discente da pós-6 

graduação e Srta. Ana Beatriz de Jesus Prudente, representante discente de graduação. 7 

Justificaram ausência: Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci, vice-presidente da CCInt e 8 

representante da Comissão de Pós-graduação, Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio, 9 

representante da Comissão de Cultura e Extensão, Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas, 10 

representante da Comissão de Graduação. Informes da Comissão: Preparatória para 11 

a Plenária 31 de maio as 10h: Profa. Ana informou que para a preparação da plenária 12 

precisaríamos dos demais membros. Srta. Ana Beatriz disse que tem um contato com o 13 

consulado português que poderia ministrar uma palestra na FEUSP. Profa Ana disse que poderia 14 

pensar em uma temática. Srta. Ana Beatriz mencionou talvez uma pesquisa sobre políticas 15 

públicas. Profa Ana disse que poderíamos levar para plenária. Benefícios dos alunos de 16 

intercâmbio nacional: Profa. Ana explicou que os alunos de intercâmbio nacional não tem os 17 

mesmos benefícios que um aluno de intercâmbio regular ou aluno estrangeiro, como obter cartão 18 

BUSP (Bilhete USP), acesso ao restaurante universitário pagando R$2,00 e acesso a sala pro-19 

aluno. Solicitou que fosse enviado um e-mail para AUCANI (Agência USP de Cooperação 20 

Nacional e Internacional) fazendo esta consulta. E que se tiver uma negativa tentar outras fontes. 21 

Solicitou também que entrasse em contato com a aluna de intercâmbio nacional da UNESP 22 

(Universidade Estadual Paulista) para relatar as memórias. Demanda da versão em inglês das 23 

ementas das disciplinas. Sra. Vanessa informou que a versão em inglês das disciplinas foi uma 24 

demanda que a Profa. Monica Pinazza trouxe da sua visita a University of Ljubljana (Eslovênia). 25 

Profa. Ana solicitou que entrasse em o contato com o CEPEL (Centro de Estudos e Pesquisa em 26 

Ensino de Línguas). Sra. Vanessa informou que as professoras e educadoras do CEPEL 27 

ajudaram na versão do site em inglês, mas sugeriu que esta demanda passasse primeiro para a 28 

CG (Comissão de Graduação). Profa Ana solicitou que fosse enviado um e-mail primeiro para 29 

CG e depois para o CEPEL. Oferta de curso de português para estrangeiros (minicursos): 30 

Sra. Vanessa explicou que durante o I Seminário Interncomissões foi discutido o ensino de 31 

português fora do Brasil e acredita que seria interessante oferecer um curso na FE, na mesma 32 

estrutura dos Minicursos que já acontecem, mas agora ministrado por alunos de licenciatura em 33 

português. Sr. Antonio disse que foi aluno de linguística e que para os alunos de linguística 34 

também seria interessante e que na participação do estágio como assistente de português na 35 

Univalle (Colômbia) foi bem interessante. Profa. Ana solicitou que fosse enviado um e-mail aos 36 

professores Valdir Barzotto e Emerson di Pietri sobre o assunto. Sra. Vanessa comentou que a 37 

Profa. Vera Marinelli é a coordenadora do minicurso. Resultado do I Seminário 38 

Intercomissões. Profa Ana disse que tivemos dois dias do evento, o tema da Mesa da CCInt foi 39 
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“Sentido da internacionalização e nacionalização”, presidido pelo Prof. Valdir Barzotto, por ter 40 

sido o presidente da CCInt nos últimos quatro anos, e pela Profa Ermelinda Pataca, em função 41 

das necessidades da internacionalização dos pós.  Informou que no geral foi positivo, não 42 

apenas como um espaço burocrático, mas como de reflexão. O que faltou um pouco foi público, 43 

mas atribuímos isso ao período que fizemos o seminário. Na próxima pensaremos em colocar 44 

Mesas entre aulas. A CPG discutiu o mestrado profissional, a CG as cotas. 1.6 - Recepção aos 45 

alunos estrangeiros do 2º semestre de 2019: Sra. Vanessa disse está agendado o giro 46 

cultural pelo Campus juntamente com os alunos estrangeiros da ECA (Escola de Comunicação e 47 

Artes) e do IRI (Instituto de Relações Internacionais) . Profa. Ana disse que então, no dia trinta e 48 

um de julho seria apresentação institucional e informação de estágio com a Educadoras pela 49 

manhã, almoço no bandejão com alunos FEUSP e giro cultural às duas da tarde. E que dia 50 

primeiro de agosto seria uma roda de conversas com os intercambistas estrangeiros e FEUSP, 51 

oficina do museu do brinquedo e bandejão. Informes dos membros da comissão: Srta. Ana 52 

Beatriz informou que está em um projeto para construção de uma escola portuguesa e que 53 

poderia trazer o responsável. Profa. Ana disse ele poderia vir no Seminário de 54 

Internacionalização em novembro. Profa. Ana informou que a doutoranda Gabriela Hizume está 55 

no momento na University of Antwerp (Bélgica) para o seu doutorado sanduíche e para poder ser 56 

registrada como aluna visitante, a universidade exige que um convênio seja assinado entre 57 

ambas as partes. Acrescentou que pela FE poderia ser solicitado um ad referendum e mesmo 58 

assim verificar com a AUCANI a tramitação do convênio por lá, devido a urgência. Srta. Vanessa 59 

informou que o aluno em intercâmbio da Finlândia propôs realizar um evento na FE falando 60 

sobre a educação e a cultura da Finlândia, bem como sobre a sua instituição de origem, a 61 

Universidade de Tampere. Sugeriu fazer o evento no dia treze de junho. Profa. Ana pediu que 62 

ele enviasse então um título para o evento e que seria bom ele dizer quais seriam os campos de 63 

atuação. Srta. Ana Beatriz disse que divulgaria aos alunos de graduação. Sr. Antonio informou 64 

que a Finlândia tem uma ligação com os povos originários da região e se uniram a eles. 65 

Continuou informando que foi onde eles conseguiram mais avanço sobre os direitos dos povos 66 

originais. Srta. Ana Beatriz disse que já havia visitado a Finlândia e que haviam poucos jovens. 67 

Inclusão de pauta: Aluno FE como tutor de aluno estrangeiro:Srta. Ana Beatriz sugeriu que 68 

um aluno FE pudesse ficar responsável por um aluno estrangeiro e as horas desta atividade 69 

poderiam ser usadas como estudos independentes. Profa. Ana disse que o aluno poderia fazer 70 

um relatório sobre as atividades e sugeriu que entrasse em contato com a seção de estágio 71 

sobre esta possibilidade. Sra. Vanessa lembrou que um tutor poderia ajudar o aluno estrangeiro 72 

com o processo de registro estrangeiro na polícia federal. Srta. Ana Beatriz questionou qual seria 73 

o problema. Sra. Vanessa respondeu que os funcionários da polícia falam apenas o português, a 74 

documentação a ser entrega muda constantemente e ultimamente a AUCANI quem está 75 

organizando a documentação do aluno estrangeiro e efetuando o agendamento, como os 76 

processos mudam, acredito que o aluno precisaria de mais atenção sobre isso, além da ajuda de 77 

alguém para acompanha-los até a Polícia Federal e ajudar no idioma, se possível. Srta. Ana 78 
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Beatriz disse que a polícia federal poderia articular com a FD (Faculdade de Direito) e com o IRI 79 

(Instituto de Relações Internacionais) que parece que tem plena condição de trabalhar com eles 80 

e comentou também que a PUC (Pontifícia Universidade Católica) tem uma base da polícia 81 

federal na instituição. Inclusão de pauta: Edital de vagas do próximo semestre – inclusão do 82 

critério sócio-econômico. Sra. Vanessa informou que poderia ser incluído também como 83 

critério além do sócio-econômico, alunos que vieram de escolas públicas, eles poderiam anexar 84 

o histórico do Ensino Médio na inscrição, por exemplo. Sra. Ana Beatriz informou que os alunos 85 

veem o intercambio como um processo muito difícil, muitos deles acham o intercâmbio é algo 86 

muito distante. Poderia ser fomentada melhor esta cultura de intercâmbio. Profa Ana comentou 87 

também sobre as poucas bolsas que são oferecidas pela USP. Seria bom se fosse feito um hall 88 

de levantamento de recursos, poderia ser um trabalho em conjunto com a representação 89 

discente. Sr. Antonio disse que dentro desta cultura, a Profa Maurilane está fazendo uma oficina 90 

de escrita com os alunos FE que fizeram intercâmbio e seria uma forma de comunicar isso. Sra. 91 

Vanessa lembrou que já fazíamos isso nas Oficinas Internacionalização e a demanda de alunos 92 

era baixa. Profa Ana disse que já que agora é uma demanda dos alunos, poderíamos voltar a 93 

fazer a Oficina, talvez em agosto.  Sr. Antonio informou que sobre cooperação nacional passaria 94 

um tempo na IFAM (Instituto Federal do Amazonas) e que poderia falar sobre o convênio. Sra. 95 

Vanessa disse que mandou um e-mail a eles sobre o convênio e não obteve nenhum retorno 96 

ainda, mas poderia reforçar. Sr. Antonio, informou que agora que a pós pensa em abrir vaga 97 

para indígenas seria bom efetivar este convênio. 3 – Aprovação da 33ª ata da CCInt-FE. Sem a 98 

presença dos demais membros, a aprovação foi postergada para a próxima reunião. Nada mais 99 

havendo para ser tratado, a Profa. Ana Luiza deu por encerrada a presente reunião, 100 

agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Vanessa de Lima Carvalho, Secretária, 101 

lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e por quem de direito. São Paulo, vinte e sete de 102 

maio de dois mil e dezenove. 103 

Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa -______________________________________________ 104 

Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci - ausente 105 

Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas - ausente 106 

Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio - ausente 107 

Vanessa de Lima Carvalho - ______________________________________________________ 108 

Antonio Fernandes Goés Neto - ___________________________________________________ 109 

Ana Beatriz de Jesus Prudente - __________________________________________________ 110 


