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Ata Nº 04/2016
ATA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS – CRI
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de 2016, às 14 horas, reuniram-se na sala R-604,
6º andar da Torre I do Campus de Santo André da Universidade Federal do ABC, sob a
presidência do professor Dr. Carlos Alberto Kamienski os membros da Comissão de Relações
Internacionais - CRI. Estiveram presentes: Danilo Silvério, titular da Pró-reitoria de Graduação,
Daniel Martin, suplente da Pró-reitoria de Pesquisa, Glória Maria Mérola de Oliveira, titular da
Pró-reitoria de Extensão e Cultura, Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, suplente docente do
ConsUni e Clarissa Franco, suplente TA do ConsUni. Contamos com a participação do servidor
Leandro Sumida da Assessoria de Relações Internacionais – ARI. O Prof. Dr. Carlos Alberto
Kamienski deu início à reunião às 14 horas e 25 minutos. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da
III Ata de 21 de junho de 2016. Ata aprovada com uma abstenção. 2. Aprovação ad
referendum de modificações à Resolução CRI nº 003/2016. O presidente da Comissão fez um
breve resumo da reunião anterior, explicou as observações feitas na Resolução Nº 1 aprovada
em junho, explicou sobre os processos de pagamento de bolsas como, por exemplo, a bolsa da
Leitora Francesa que realizará algumas atividades na UFABC, a alteração não foi em relação ao
mérito, mas sim em alguns procedimentos formais. A aprovação ad referendum de
modificações à Resolução CRI nº 003/2016 foi aceita por unanimidade, após esclarecimentos. 3.
Acordo de Cooperação entre a UFABC e a ITMO University; O presidente da Comissão
ressalta que ITMO (Information Technologies, Mechanics and Optics) é uma Universidade de
São Petersburgo, na Rússia, que iniciou um movimento de aproximação com a UFABC. Eles
fizeram no ano passado uma excursão para o Brasil, na época do encontro da Associação
Brasileira de Educação Internacional – FAUBAI. Salientou que esse é um acordo padrão e é
pré-aprovado, quando não envolve questões financeiras não o submetemos novamente, nesse
caso ele prevê o intercâmbio de alunos e o desenvolvimento de pesquisa. O acordo foi aprovado
por unanimidade. 4. Acordo de Cooperação entre a UFABC e a UIST St Paul the Apostle;
O professor Kamienski fez um breve histórico sobre a Instituição. Informou que a Universidade
fica na Macedônia e tem cursos na área de Tecnologia de Informação e Comunicação - TICs, o
idioma oficial da instituição é o inglês. O contato deu-se por meio do Reitor dessa Universidade
com a Reitoria da UFABC no intuito de fazer intercâmbio de alunos. Após as informações o
acordo foi aprovado por unanimidade. 5. Acordo de Cooperação entre a UFABC e a
Universidad Nacional de General Sarmiento; O servidor Leandro Sumida esclarece que esse
acordo foi feito por um professor da UFABC e, além de viabilizar a participação da
universidade em um edital de financiamento internacional para constituição de redes de
pesquisa no âmbito do Mercosul, também tem por intuito o intercâmbio de alunos. O acordo foi
aprovado por unanimidade após esclarecimentos. 6. Acordo de Cooperação entre a UFABC e
a Università degli Studi di Milano-Bicocca. O servidor Leandro Sumida explicou que já
temos um histórico com essa Universidade, pois o professor Klaus Frey mantém contato com a
instituição desde 2014, ele foi professor visitante dessa Universidade em 2015. Pretende abrir
possibilidade de intercâmbio entre estudantes e oportunidade de pesquisa. O acordo foi
aprovado por unanimidade.
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O Prof. Dr. Carlos Alberto Kamienski encerrou a reunião às 15 horas e 20 minutos,
agradecendo a presença de todos. Eu, Sheila Moura Skolaude, Secretária Executiva, lavrei esta
ata que será assinada por mim e pelo presidente da Comissão.

__________________________________________
Carlos Alberto Kamienski
Presidente da Comissão de Relações Internacionais

