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ATA DA 36ª 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 seis de agosto de dois mil e dezenove, na sala 23 do bloco B, realizou-se a trigésima 3 

sexta 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, Profa. Dra. 6 

Maurilane de Souza Biccas, representante da Comissão de Graduação. Prof. Dr. Marcos Sidnei 7 

Pagotto-Euzebio, representante da Comissão de Cultura e Extensão e Sra. Vanessa de Lima 8 

Carvalho, secretária da CCInt. Justificaram ausência: Srta. Ana Beatriz de Jesus Prudente, 9 

representante discente de graduação e Sr. Antonio Fernandes Goés Neto, representante 10 

discente da pós-graduação Informes da Comissão: Caracterização das instituições 11 

conveniadas: Profa Biancha informou sobre a caracterização das conveniadas, apresentando 12 

as planilhas feitas em excel com informações da instituição conveniada, dos coordenadores e 13 

área internacional de cada instituição. Profa. Maurilane achou que interessante que tenha a 14 

exigência da proficiência da língua também. Relatório de atividades internacionais da CCInt; 15 

Sra.Vanessa falou sobre a dificuldade em conseguir que sejam preenchidas as atividades no 16 

exterior dos docentes no sistema Mundus. O combinado seria que os docentes passassem para 17 

as secretárias do departamento para que elas completassem esta informação no sistema. 18 

Informou também que a Profa Biancha havia sugerido que falássemos com os responsáveis do 19 

sistema Mundus e Marte sobre o item das atividades no exterior, que seja migrado para o 20 

Mundus também. Eles responderam informando que seria possível fazer isso, mas não teriam 21 

um prazo. Sobre as metas e avanços para 2019 no relatório da CCInt de 2018, ficaram definidas 22 

como: Organização do V Seminário de Internacionalização; Caracterização das universidades 23 

conveniadas; Indicação de docente por departamento para participar da banca examinadora 24 

para intercâmbio de alunos de graduação e; Curso de Português para estrangeiros na Faculdade 25 

de Educação. Início do curso de difusão de português para os estrangeiros: Sra. Vanessa 26 

disse que o Prof. Valdir, responsável pelo curso, informou que a sala do curso estaria cheia com 27 

alunos da FE (Faculdade de Educação), FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo), POLI 28 

(Escola Politécnica), FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) e com a 29 

representação de algo em torno de dez países. Sra. Vanessa disse que deveríamos divulgar na 30 

página da CCInt-FE e divulgar às universidades conveniadas. Prof. Marcos sugeriu que fosse 31 

gravada uma aula para ser divulgada. Profa. Ana disse que podemos fazer esta sugestão para o 32 

Prof. Valdir. Resultado dos Editais de vagas de intercâmbio da FE: Profa. Ana disse que 33 

tivemos um número grande de alunos inscritos, quinze no total, para intercâmbio ano que vem. 34 

Sra. Vanessa informou que apenas duas alunas conseguiram a bolsa de estudos pelos editais 35 

da AUCANI (Agência USP de Cooperação Nacional e Internacional), uma para Portugal, para 36 

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti e outra para o Chile, para Unviersidad de La 37 

Serena. Continuou informando que duas alunas que escolheram Moçambique como segunda 38 

opção e não conseguiram Portugal, não quiseram ser inscritas para o edital África. Resultado da 39 
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Recepção aos alunos estrangeiros 2º semestre de 2019: Profa. Ana disse que ocorreu tudo 40 

bem. Sra. Vanessa falou da recepção e sobre a novidade deste semestre, agora os alunos 41 

estrangeiros terão um aluno FEUSP tutor/facilitador cada, que os ajudarão a inseri-los na vida acadêmica 42 

da FEUSP e da USP. A acolhida contou com a participação dos alunos da Atlética FEUSP, de 43 

alunos FEUSP que fizeram intercâmbio e da Escola de Aplicação. As Educadoras do Programa 44 

de Formação de Professores apresentaram os procedimentos para realizar estágios curriculares 45 

na Faculdade. Os alunos estrangeiros tiveram a oportunidade de fazer uma visita monitorada ao 46 

Museu da Educação do Brinquedo (MEB), com a oficina de Brinquedos e Brincadeiras. 47 

Conheceram as dependências da FEUSP como:  a Biblioteca, o Centro de Estudo e Pesquisa no 48 

Ensino de Línguas (CEPEL) e a sala Pro-aluno. Participaram de uma Roda de Conversa sobre 49 

intercâmbio, juntamente com alunos FEUSP que realizaram intercâmbio no exterior. Para 50 

finalizar, eles tiveram a chance conhecer o Campus da Cidade Universitária e a cidade de São 51 

Paulo através do Giro Cultural USP e o Giro Cultural : A USP e São Paulo Modernista, 52 

juntamente com outros estrangeiros da Escola de Comunicações e Artes, do Instituto de 53 

Relações Internacionais da USP. Acompanhamento do Aluno Thao da University of Tampere 54 

(Finlândia) em intercâmbio na FEUSP: Sra. Vanessa informou que o aluno não tem interesse 55 

em estudar português. De qualquer forma, a CCInt-FE não exige certificado de proficiência em 56 

português. Profa. Ana disse que a Profa Kimi informou que em sua aula o aluno queria 57 

bibliografia em inglês,  o que na aula não seria possível, já que a aula é sobre o Sistema 58 

Educacional Brasileiro. Profa. Ana disse que o aluno não nos procurou, mas acredita que é 59 

nossa tarefa quando os professores se manifestam. Prof. Marcos disse para vermos com ele, o 60 

que ele realmente quer e quais seriam seus objetivos com relação ao intercâmbio. Profa. Ana 61 

informou que quando falarmos com ele no dia nove de setembro, os outros se quiserem estão 62 

convidados a participar da reunião. Prof. Marcos disse que lendo o plano de estudos dele, ele se 63 

compromete a aprender o português.  Projeto de francês da Escola de Aplicação e 64 

consulado francês: Profa Ana disse que as professoras de francês da Escola de Aplicação, 65 

Claudia e Sahsha, nos procurou para falar sobre um projeto de estabelecer uma seção bilíngue 66 

na Escola, que também envolve a formação dos professores da Escola e que seria financiado 67 

pelo consulado Francês, porém, sem um prazo definido.  As professoras de francês já haviam 68 

conversado com os colegas professores, especialmente dos níveis iniciais. Encaramos como 69 

positivo até para atrair mais alunos estrangeiros de língua francesa.  Prof. Marcos perguntou se 70 

nossos alunos da FEUSP poderiam frequentar estas aulas também. Profa. Ana respondeu que 71 

seria a princípio para os alunos da Escola. Profa. Maurilane disse que poderiam abrir cinco 72 

vagas ao menos para alunos da FEUSP.  As professoras desenhariam um projeto para juntas 73 

enviarem para congregação. Reunião sobre a formação de professores/as da Educação 74 

Básica com a Universidade de Potsdam (Alemanha): Profa. Biancha falou sobre a visita do 75 

representante da Universidade de Potsdam em São Paulo, Sr. Sven Dinklage, e que convidou 76 

professores da FEUSP para participarem de duas atividades, apresentação das duas instituições 77 

nos dias dezessete ou dezoito de setembro pela manhã. Foi definido o dia dezessete às dez 78 

horas. Profa. Biancha solicitou que convidássemos o Prof. Marcos Neira sobre a outra da 79 
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atividade, a visita do diretor do centro de formação de professores da mesma instituição, Prof. 80 

Andreas Borowski, dia vinte e nove de outubro. Pedido de passaporte oficial: solicitação do 81 

Prof. Roberto da Silva: Profa. Ana disse que está é uma demanda antiga para que os docentes 82 

possam emitir passaporte oficial, sem a necessidade de emissão de visto. Prof. Roberto havia 83 

dito que outros funcionários públicos já usavam este passaporte e havia comentado sobre 84 

na reunião de coordenadores. O pedido foi aprovado e deverá ser encaminhado para AUCANI 85 

via processo. Organização do V Seminário de Internacionalização: Profa Biancha disse que 86 

estaria disponível para ajudar na organização e que o seminário da pós-graduação foi adiado 87 

para fevereiro. Prof. Marcos lembrou que o auditório não estará disponível e que seria ideal uma 88 

mesa por continente com meio de comunicação a distância com a conveniada. Sra.Vanessa 89 

disse que poderíamos juntar o Seminário com a visita dos professores da Universidad de 90 

Altiplano de Puno (Peru) que virão de sete a dezoito de novembro. Profa. Ana disse que iria 91 

analisar a programação anterior.  Profa. Maurilane disse que poderá falar sobre a Oficina de 92 

Escrita.  Continuou informando que os alunos de Moçambique por exemplo, gravariam um 93 

depoimento sobre a experiência na FEUSP. Ficou definida as datas do Seminário de 94 

Internacionalização, dias vinte e cinco e vinte e seis de novembro à tarde. Informes dos 95 

membros da comissão: Sra.Vanessa disse que a plataforma LinkedIn é uma das redes sociais 96 

mais usadas pelos alunos, segundo o Sr. Antonio, representante discente da pós-graduação. 97 

Prof. Marcos que fazia parte desta rede, mas recebia o tempo inteiro cartas de recomendação 98 

que ficam gravadas e registradas através desta plataforma. Profa. Maurilane disse para os 99 

alunos este é um meio importante. Prof. Marcos disse que falaria com a área de comunicação 100 

para a criação do Instagram e LinkedIn da Faculdade. Aprovação da 35ª ata da CCInt-FE. A 101 

ata foi aprovada por todos. Nada mais havendo para ser tratado, a Profa. Ana Luiza deu por 102 

encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Vanessa de 103 

Lima Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e por quem de 104 

direito. São Paulo, vinte e seis de agosto de dois mil e dezenove. 105 

Membros Titurares: 106 

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

Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci - ______________________________________________ 108 

Profa. Dra. Maurilane de Souza Biccas - _____________________________________________ 109 

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

Vanessa de Lima Carvalho - ______________________________________________________ 111 

Antonio Fernandes Goés Neto - ausente 112 

Ana Beatriz de Jesus Prudente – ausente 113 

Membros Suplentes: 114 
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Profa. Dra. Cassia Geciauskas Sofiato – ausente 115 

Prof. Dr. Elie George Guimaraes Ghanem Junior - ausente 116 

Prof. Dr. Agnaldo Arroio - ausente 117 

Profa. Dra. Cyntia Regina Ribeiro - ausente 118 


