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ATA DA 35ª 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 quatro de junho de dois mil e dezenove, na sala 23 do bloco B, realizou-se a trigésima 3 
quinta reunião com a presença dos seguintes membros: Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci, 4 
vice-presidente da CCInt e representante da Comissão de Pós-graduação, Profa. Dra. Maurilane 5 
de Souza Biccas, representante da Comissão de Graduação, Sra. Vanessa de Lima Carvalho, 6 
secretária da CCInt e Sr. Antonio Fernandes Goés Neto, representante discente da pós-7 
graduação. Justificaram ausência: Profa Dra. Ana Luiza Jesus da Costa, presidente da CCInt e 8 
representante da Comissão de Pesquisa, Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio, 9 
representante da Comissão de Cultura e Extensão e Srta. Ana Beatriz de Jesus Prudente, 10 
representante discente de graduação. 1- Informes da Comissão. Resultado da Plenária com 11 
os coordenadores de convênio: Profa. Biancha iniciou a reunião informando que apresentou 12 
os slides sobre como estaria a situação com os convênios por continente e sobre as demandas 13 
da CCInt e da AUCANI (Agência USP de Cooperação Nacional e Internacional). Na reunião, foi 14 
discutido sobre a caracterização das instituições ser feita pelos coordenadores, que foi negada. Eles 15 
queriam que a CCInt a fizesse. Não deu tempo de apresentar o mapeamento das instituições dos 16 
hankings que nós havíamos elaborado.Em julho, a Profa. Biancha informou que se dedicará à 17 
caracterização das conveniadas no site. Sobre a AUCANI, na ocasião da reunião que realizamos 18 
com o Prof. Valmor, coordenador da área de convênio na época, foi informado que não 19 
conseguíamos fazer convênios com países como os EUA, por exemplo, que não eles não aceitavam 20 
que nossos alunos não pagassem taxas acadêmicas e ele respondeu que para a AUCANI isso não seria 21 
um problema. Definição do Perfil do coordenador de convênio: Profa. Biancha, informou que o 22 
coordenador deverá manter atualizada as comunicações com a universidade conveniada. A CCInt deverá 23 
avisar os coordenadores sobre a vinda de estudantes estrangeiros de suas instituições conveniadas via 24 
e-mail e sugerindo que participem da recepção aos estrangeiros. Avisá-los quanto aos alunos FEUSP 25 
que vão para intercâmbio para as conveniadas também. Novos convênios; Profa. Biancha informou que 26 
a cada proposta de convenio fazer uma leitura da instituição. Sra, Vanessa disse que Profa Teresa Rego 27 
nos enviou um contato do México. Profa Biancha  solicitou que a Profa. Teresa envie então uma 28 
caracterização da instituição. Sra. Vanessa informou também que temos estudante querendo ir para 29 
University of Stellenbosh (Africa do Sul), instituição que já havíamos entrado em contato sobre 30 
estabelecermos convênio acadêmico. Profa. Biancha pediu então que entrássemos em contato com a 31 
aluna perguntando o motivo de ela querer fazer intercâmbio nesta instituição e entrássemos em contato  32 
novamente com a instituição perguntando sobre o convênio. Organização da Oficina de 33 
Internacionalização. Profa. Biancha sugeriu deixarmos o assunto para a próxima reunião, quando 34 
tivermos a caracterização das instituições. Estrangeiros na FEUSP na Escola de Aplicação – VIII 35 
Trocas Culturais e a Internacionalização da EA. Sra. Vanessa explicou que já é o oitavo semestre 36 
que os alunos estrangeiros da FE participam de atividades com os alunos do Ensino Médio da Escola de 37 
Aplicação (EA), juntamente com a CCInt e os professores de Línguas Modernas da EA. Os professores 38 
da EA elogiam muito esta atividade. Profa. Biancha sugeriu que tivesse uma aba no site da FEUSP sobre 39 
esta atividade. Sra. Vanessa respondeu que esta divulgação está na aba internacional do site da FE. 40 
Alunos estrangeiros – 2º semestre de  2019. Srta. Vanessa informou que receberemos seis alunos 41 
estrangeiros para graduação da FE das seguintes instituições: um da Universidad de Chile, três da 42 
Universidad de Playa Ancha (Chile), uma da Universidad de Granada (Espanha), um da Universidad de 43 
Altiplano de Puno (Peru) e uma da pós-graduação da The Ohio State University (EUA).Profa. Biancha 44 
solicitou que enviássemos os planos de estudos destes alunos para os docentes das respectivas áreas. 45 
Resultado evento: Diálogos internacionais": Intercambistas estrangeiros na FEUSP contam sobre 46 
a cultura e a educação em seus países de origem. Sra Vanessa informou que a apresentação do 47 
aluno Thao foi muito boa, que ele contou sobre a história de sua família como refugiados do Vietnã e 48 
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sobre o sistema educacional da Finlândia. Sra. Vanessa informou também que infelizmente o público era 49 
baixo, mas os que foram estamos realmente interessados. Editais de vagas FE e Editais de bolsas 50 
AUCANI– 2º semestre de 2019. Sra. Vanessa explicou que a AUCANI lançou editais de bolsas 51 
para Portugal, América Latina e Espanha, Ásia e África com prazos curtos para início de agosto 52 
e que teremos que antecipar os nossos editais de vagas para julho para que nossos alunos 53 
possam se candidatar aos editais de bolsa. Profa. Biancha pediu que entrássemos em contato 54 
com a AUCANI para saber da possibilidade de postergar o prazo de inscrição destes editais para 55 
o final de agosto pelo menos, para podermos ampliar a possibilidade de participação de nossos 56 
alunos. Sra. Vanessa informa que diante da negativa da AUCANI, sugere abrir os editais FE de 57 
quatro de julho a dois de agosto, com banca examinadora para cinco de agosto. 2 - Informes dos 58 
membros da comissão: Sr.Antonio disse que estava pensando em como fazer chegar ainda mais as 59 
informações aos alunos e que havia pensado na plataforma LinkedIn, uma rede social de negócios, onde 60 
várias universidades divulgam informações, inclusive a USP. Informou também que são divulgados 61 
também editais de bolsas para professor. Profa. Biancha solicitou que fizéssemos uma reunião com a 62 
Direção sobre a criação do LinkedIn da FE. Profa Maurilane informou que infelizmente o Prof. Reginaldo 63 
Salinas, ex aluno de intercâmbio de pós-graduação na FE, foi baleado e estaria hospitalizado. Profa. 64 
Biancha disse que poderíamos fazer uma carta de solidariedade e enviar para a Universidade 65 
Pedagógica de Moçambique. Sr. Antonio disse que participou da reunião do Edital CAPES Sul Sul. Profa. 66 
Maurilane disse que no primeiro momento os organizadores do Edital mandaram e-mail diretamente às 67 
universidades da África, sem passar pelos coordenadores formalmente. Sra.Vanessa disse que o Prof 68 
Roberto a procurou pedindo as universidades conveniadas com Angola e Moçambique que o prazo tinha 69 
mudado e que ele havia pedido ajuda a CCInt para enviar a documentação e a solicitação de carta de 70 
anuência para participarem do projeto a todas as conveniadas destes países e copiando os 71 
coordenadores de convênio. Acrescentou que duas universidades responderam para a CCInt, o Instituto 72 
de Ciências da Educação do Cuanza Sul e Instituto de Ciências da Educação do Bengo. Profa. Maurilane 73 
informou que faria o terceiro encontro da oficina de escrita e que seriam oito participantes no momento. 74 
Disse que pensou em fazer mais de uma edição até a publicação. Sr. Antonio informou que sobre a 75 
tutoria do aluno estrangeiro de pós-graduação, poderia haver também uma contrapartida da Comissão de 76 
Pós-graduação (CPG). Sugeriu tivesse como uma certificação ou um crédito, pelo menos. Profa. Biancha 77 
sugeriu falar com a CPG para saber como poderiam reconhecer isso. Sra Vanessa apresentou o 78 
pedido do Prof. Ocimar, sobre uma certificação pela CCInt para os técnicos do Ministério da Saúde de 79 
Moçambique, do projeto da Profa. Tizuko juntamente com a JICA (Agência de Cooperação Internacional 80 
do Japão). Profa Biancha solicitou que perguntássemos para o Prof. Ocimar sobre as atividades 81 
realizadas pelos técnicos e qual seria o nível de formalização. Sugeriu também que falássemos com a 82 
Comissão de Cultura e Extensão e com a AUCANI.  3 - Aprovação das 33ª e 34ª atas da CCInt-FE. As 83 
atas foram aprovadas.  Nada mais havendo para ser tratado, a Profa. Carla Biancha deu por 84 
encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Vanessa de 85 
Lima Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e por quem de 86 
direito. São Paulo, vinte e quatro de junho de dois mil e dezenove. 87 

Membros Titurares: 88 

Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa - ausente 89 

Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci - ______________________________________________ 90 

Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas - _____________________________________________ 91 

Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio - ausente 92 
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Vanessa de Lima Carvalho - ______________________________________________________ 93 

Antonio Fernandes Goés Neto - ___________________________________________________ 94 

Ana Beatriz de Jesus Prudente – ausente 95 

Membros Suplentes: 96 

Profa. Dra. Cassia Geciauskas Sofiato – ausente 97 

Prof. Dr. Elie George Guimaraes Ghanem Junior - ausente 98 

Prof. Dr. Agnaldo Arroio - ausente 99 

Profa. Dra. Cyntia Regina Ribeiro - ausente 100 


