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ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS – CRI 

 

No primeiro dia do mês de novembro do ano de 2016, às 14 horas, reuniram-se na sala R-702-1, 

7º 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, 

Klaus Frey, suplente da Pró-reitoria de Pós-graduação, Marcella dos Santos Abreu, titular TA 

do ConsUni e Tatyane Estrela, titular discente da graduação representante no ConsUni. 

Contamos com a participação do servidor Leandro Sumida Garcia da Assessoria de Relações 

Internacionais – ARI. O Prof. Dr. Carlos Alberto Kamienski deu início à reunião às 14 horas e 

05 minutos. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da IV Ata de 22 de agosto de 2016. Ata 

aprovada por unanimidade. 2. Acordo de Cooperação entre a UFABC e a Universidad de 

Monterrey. O servidor Leandro explicou os detalhes do Acordo para a Comissão. Ressaltou 

que a Universidad de Monterrey é uma instituição de bom nível no México e que o acordo 

segue o modelo dos anteriores. Informou que a Universidade tem um caráter bastante 

abrangente em relação aos cursos e traz a possibilidade de alunos de todas as áreas participarem. 

O Presidente da Comissão relatou que mais de 50% dos alunos dessa Universidade costumam 

participar de programas de intercâmbio, destacou que o diretor dessa instituição, após um 

evento na Associação Brasileira de Educação Internacional - FAUBAI, demonstrou interesse em 

fazer um acordo com a UFABC. Algumas sugestões foram discutidas, tais como: o apoio para 

alunos estrangeiros por meio da PROAP, a estruturação da PROEC e a PROGRAD para atender 

essa demanda e a capacitação de pessoas para atender esse público. A discente Tatyane 

ressaltou a importância de levantar a capacidade que a UFABC tem para fazer esse atendimento, 

bem como identificar/diagnosticar suas necessidades. O Presidente salientou a importância 

dessa implantação como objetivo institucional para o interesse da comunidade acadêmica. O 

Professor Klaus Frey destacou, também, a importância de mobilizar e viabilizar o acordo com 

os diretores dos cursos e verificar se eles têm ciência dos convênios. Sugeriu que a UFABC 

fizesse eventos junto à graduação para divulgar as possibilidades de oportunidades. Tatyane 

recomendou informar à direção dos Centros e organizar palestras para divulgar esses acordos. 

Após discussões e sugestões, o acordo foi aprovado. 3. Resolução da CRI sobre bolsa para 

mobilidade de estudante. O presidente da Comissão e o servidor Leandro contextualizaram o 

item da pauta explicando que o programa é uma iniciativa da Universidade de Dheli, na Índia, e 

da King’s College em Londres, o qual será sediado na Universidade Nacional Autônoma de 

México (UNAM)  com a participação de Universidades da Índia, Brasil, Reino Unido, 

Alemanha e México. Informaram que a Universidade Brasileira parceira desse programa será a 

UFABC, e que em janeiro de 2017, a Universidade participará de um evento cujo objetivo será a 

discussão de como estimular a mobilidade e intercâmbio de pessoas com deficiência, pensando 

em atendê-las diante das dificuldades que estas enfrentam diariamente e permitindo que pessoas 

em diferentes situações tenham condições de alcançar igualdade de oportunidades. Diante da 

participação da UFABC, a PROAP e a ARI trabalharão juntas para fazer a seleção dos 

beneficiários. Desta forma, a CRI apresentou uma proposta de resolução para autorizar o 

provimento de recursos para esses alunos. Diante do exposto, discussões e esclarecimentos, os 
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membros da CRI decidiram por ressaltar a importância de constar no referido documento que o 

recurso será destinado a até dois membros da comunidade acadêmica, sendo eles: pessoas com 

deficiência e seus cuidadores, que receberão duas bolsas no valor de até R$3.000 (três mil reais) 

para cada pessoa, na forma de bolsa de mobilidade acadêmica, conforme disponibilidade 

orçamentária. A Resolução foi alterada e aprovada. O Prof. Dr. Carlos Alberto Kamienski 

encerrou a reunião às 15 horas e 15 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 
 

__________________________________________ 

Sheila Moura Skolaude 

Secretária Executiva 

 

 

 

 

 

 


