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ATA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS – CRI

5

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 2016, às 14 horas, reuniram-se na sala

6

R-501-2, 5º andar da Torre II do Campus de Santo André da Universidade Federal do

7

ABC, sob a presidência do professor Dr. Carlos Alberto Kamienski os membros da

8

Comissão de Relações Internacionais - CRI. Estiveram presentes: Danilo Silvério,

9

titular da Pró-reitoria de Graduação, Juliana Militão da S. Berbert, titular da Pró-reitoria

10

de Pesquisa, Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, suplente docente do ConsUni,

11

Marcella dos Santos Abreu, titular TA do ConsUni, Tatyane Estrela, titular discente de

12

graduação indicada pelo ConsUni e Roberto Assano, titular discente de pós graduação

13

indicado pelo ConsUni. O professor Dr. Carlos Alberto Kamienski deu início à reunião

14

às 14 horas e 15 minutos. ORDEM DO DIA: 1. Referendo da aprovação do Acordo

15

de Cooperação entre a UFABC e a Ohio State University. Este acordo foi aprovado

16

“ad referendum”, pois havia pressa em sua assinatura, com o intuito de possibilitar a

17

execução de workshops de pesquisa. Trata-se de um projeto Sprint-FAPESP junto à

18

OSU, na área de Energia, do professor Cláudio Penteado. Houve uma preocupação com

19

a preservação do direito de propriedade intelectual entre ambas as instituições (OSU e

20

UFABC). A única sugestão que houve foi da servidora Glória, para inclusão das

21

atividades de extensão como uma das possibilidades do acordo, sem oposição por parte

22

da Universidade de Ohio. Como esse acordo já havia sido aprovado anteriormente, a

23

CRI apenas confirmou sua correção, por 4 votos favoráveis e 1 abstenção. 2.

24

Aprovação do Acordo de Cooperação entre a UFABC e a Universidad de Alcalá.

25

Acordo que visa um intercâmbio de alunos da pós-graduação entre a UFABC e a

26

Universidade de Alcalá, estendendo a parceria. Houve uma observação quanto ao

27

emprego do termo “staff” no acordo, ao que foi esclarecido que o termo envolve os

28

servidores TAs (administrativos) e os docentes (acadêmicos). Foi sugerido, também, a

29

especificação do termo “pessoal”, ficando a redação final: “quadro de pessoal

30

acadêmico e administrativo”. O acordo foi aprovado por unanimidade. 3.Resolução de

31

designação de Agentes de Internacionalização. Os Agentes de Internacionalização

32

foram criados basicamente quando começou o programa CsF. O objetivo de tais agentes

33

era trabalhar com a questão da convalidação de créditos, disciplinas, o reconhecimento

Ata Nº 02 /2016

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Assessoria de Relações Internacionais
34

de créditos provenientes do exterior após o retorno dos estudantes brasileiros do CsF.

35

Em suma, sua função principal concerne a assuntos de mobilidade relacionados com os

36

cursos de graduação. Houve correções quanto à redação e regência verbal. Foi aventado

37

por um dos membros se o mesmo ocorre com a pós-graduação, ao que o presidente da

38

CRI respondeu que o foco é na graduação, que tem uma maior dependência

39

institucional. Foi sugerida a implantação de um ponto focal na pós-graduação, para

40

quando o orientador não tiver contatos no exterior. O professor Kamienski se

41

comprometeu a levar o assunto à CPG. A Resolução foi aprovada por unanimidade. 4.

42

Edital unificado para mobilidade de graduação em instituições parceiras da UFABC. Até

43

recentemente, havia uma grande quantidade de vagas no CsF, não abarcando todas as áreas,

44

porém, com generosas bolsas que proporcionavam uma estada confortável no exterior. Agora,

45

com o iminente fim do CsF, está sendo tomada essa iniciativa para tornar claro que existem

46

certos acordos de cooperação como, por exemplo, o de mobilidade de Alcalá (já acima

47

abordado), no qual o estudante paga todas as suas despesas, exceto as relativas à universidade

48

estrangeira. Esses acordos disponibilizam vagas limitadas (entre 5 e 20 por ano), mas estavam

49

sendo subutilizados por causa do CsF, daí a necessidade da elaboração deste edital. Foram

50

sugeridos alguns ajustes de redação. Foi decidida a manutenção da exigência de um CR de 2,7 e

51

a supressão dos critérios de reprovação em disciplinas, a título de experiência para um primeiro

52

edital. O professor Gilberto sugeriu pegar-se a média dos CRs dos últimos dois ou três anos para

53

utilizá-la como um melhor critério de estabelecimento de limite. O professor Kamienski sugeriu

54

fazer-se essa média entre o público alvo do edital. A servidora Marcella fez uma observação

55

quanto à inclusão de um item que contemple universidades asiáticas ou canadenses quanto ao

56

critério delas, uma vez que podem não utilizar o do Quadro Comum Europeu (QCE). O edital

57

foi aprovado por unanimidade. 5. Resolução que institui política de estímulo à qualificação

58

no exterior pelos servidores técnico-administrativos da UFABC. Em fevereiro foi aprovada

59

no CONSUNI uma minuta de Resolução que cria uma política de estímulo para o estágio pós-

60

doutoral dos docentes e naquela ocasião houve uma manifestação dos representantes dos TAs

61

para inclusão do pós-doutorado desses servidores nessa minuta. Resolveu-se no CONSUNI

62

deixar a minuta como está para os docentes e criar-se um novo GT para os TAs para analisar a

63

viabilidade de estabelecer uma política semelhante para eles; achou-se mais interessante não

64

focar apenas no pós-doutorado, mas também em todos os níveis de formação. A Lei 8112/90, a

65

Portaria 1001 e o Decreto Federal nº5707 já tratam do assunto em detalhes. O que se almeja

66

com esta Resolução é dar ênfase, ser um estímulo da UFABC à pós-graduação dos TAs, que ela

67

seja uma carta de intenções da Universidade, sendo aprovada na CRI e referendada pelo

68

CONSUNI. Foram sugeridas algumas correções na redação do texto. A Resolução foi aprovada

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Assessoria de Relações Internacionais
69

pelos presentes por unanimidade. O professor Dr. Carlos Alberto Kamienski encerrou a

70

reunião às 16 horas e 15 minutos agradecendo a presença de todos. Eu, Fernando

71

Rodrigues, assistente administrativo, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelo

72

presidente da Comissão.
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__________________________________________
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Carlos Alberto Kamienski

76

Presidente da Comissão de Relações Internacionais
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__________________________________________
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Fernando Rodrigues

80

Assistente Administrativo

