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ATA nº 01/2017/CRI 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 14 horas, reuniram-se na sala R-1 

702-I, 7º andar da Torre I do Campus de Santo André da Universidade Federal do ABC, sob a 2 

presidência do Professor Dr. Carlos Alberto Kamienski os membros da Comissão de Relações 3 

Internacionais - CRI. Estiveram presentes: Danilo Silvério, titular da Pró-reitoria de Graduação,  4 

Juliana Militão da Silva Berbert, titular da Pró-reitoria de Pesquisa, Glória Maria Mérola de 5 

Oliveira, titular da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, Tatyane Estrela, titular discente de 6 

graduação do ConsUni. Contamos com a participação dos servidores da Assessoria de Relações 7 

Internacionais – ARI Natália Araújo, Ana Caroline Muta dos Santos e Leandro Sumida. 8 

Participaram da reunião os discentes Lucas Frost e Brenda Ferrari. O Professor Dr. Carlos 9 

Alberto Kamienski deu início à reunião às 14 horas e 15 minutos. INFORME DA CRI. 1. 10 

Programa de Internacionalização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 11 
Superior - CAPES. O Presidente da Comissão informou que esse programa está sendo 12 

acompanhado pela Pró-reitoria de Pós-graduação – PROPG. Explicou que a CAPES enviou um 13 

questionário às Instituições de Ensino Superior Brasileiras com o intuito de levantar as 14 

necessidades de internacionalização dessas IES e fazer um planejamento estratégico de 15 

internacionalização. ORDEM DO DIA. 1. Aprovação das atas da V e VI reunião da CRI de 16 

2016. As atas foram aprovadas por unanimidade. 2. Estímulo à oferta de disciplinas em inglês 17 

para progressão de docentes.  O Presidente explicou que a oferta de disciplinas em inglês pode 18 

contar pontos para a progressão docente. Sugeriu que o assunto fosse levado à Comissão 19 

Permanente de Pessoal Docente – CPPD, para que esta aprove a isonomia de pontuação para 20 

progressão como é feito para as disciplinas ministradas em Ensino a Distância - EAD. A CPPD 21 

poderá decidir por casos omissos. Salienta, ainda, o trabalho e o esforço dos docentes para 22 

ministrar essas aulas. A representante Tatyane Estrela sugeriu a possibilidade dos professores 23 

ministrarem aulas em outros idiomas. O Presidente explicou que, atualmente, esse trabalho é 24 

voluntário e que é preciso avançar com estímulos para que os professores ministrem essas aulas.  25 

Informou sobre os cursos organizados pela Assessoria de Relações Internacionais direcionados 26 

aos professores com o intuito de apoiá-los no planejamento das aulas em inglês, além da 27 

possibilidade do curso ser oferecido anualmente.  Ressaltou que temos quase 30 Professores com  28 

essa experiência e que poderíamos fazer o pagamento dessas aulas por meio de bolsas, pagas  por 29 

uma agência de fomento como, por exemplo, a CAPES. Outras sugestões foram mencionadas 30 

pelos representantes, tais como: avaliação sobre a proficiência de inglês dos alunos da UFABC, 31 

possibilidade de contratar professores que não falam português, embora nossas regras, conforme 32 

complementa a Professora Juliana, sejam muito rígidas em relação à seleção de docentes no 33 

exterior e a participação dos professores visitantes que podem se candidatar ao concurso de 34 

docente da UFABC. Após as discussões em torno do assunto, ficou decidido encaminhar uma 35 

comunicação interna - CI à CPPD solicitando a isonomia de pontuação para progressão docente 36 

tal como é feita para as disciplinas ministradas em EAD. 3. Aprovação ad referendum do 37 

Acordo de Cooperação entre a UFABC e a Universidad Pablo de Olavide. O servidor 38 

Leandro explicou que o acordo foi submetido no ano de 2016. A Universidad Pablo de Olavide – 39 

UPO é a instituição organizadora e coordenadora da proposta Empowering Climate Resilience – 40 
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CARE, submetida à Comissão Europeia no âmbito do programa Erasmus+, e ela apresenta um 41 

projeto com diversos objetivos voltados às mudanças climáticas. O servidor Leandro resumiu o 42 

acordo ressaltando que este pretende viabilizar a participação da UFABC inserindo-a nos 43 

objetivos da proposta aprovada. Explicou que precisávamos encaminhar a documentação para 44 

que a UFABC participasse, portanto o acordo foi aprovado ad referendum. Após as explicações, 45 

a decisão foi aprovada pela Comissão. 4. Acordo de Cooperação entre a UFABC e a 46 

Jönköping University.  O Presidente contextualiza o assunto e a servidora Natália explica o 47 

acordo e seus critérios. Pelo segundo ano consecutivo, essa Universidade enviou seus alunos à 48 

UFABC, que recebeu cinco alunos de graduação, que fizeram estágio e assistiram disciplinas da 49 

Engenharia de Gestão e pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação. Esse ano, 50 

recebemos mais cinco alunos para atividades similares. A Jönköping University ofereceu como 51 

contrapartida aos alunos da UFABC, a possibilidade de assistir a disciplina online Purchasing 52 

Logistics, que recebeu equivalência com a disciplina “Engenharia Logística”. O acordo ofereceu  53 

10 vagas e 04 alunos da UFABC atenderam as exigências do edital.  A servidora Natália 54 

ressaltou que haverá outras oportunidades para que os alunos ocupem essas vagas.  Após 55 

explicações e esclarecimentos o acordo foi aprovado. 5. Acordo de Cooperação entre a 56 

UFABC e a Wayne State University – WSU. O Presidente explicou o acordo e o 57 

contextualizou informando que representantes da WSU e da UFABC identificaram similaridades 58 

no caráter interdisciplinar da instituição em reuniões agendadas durante os eventos da 59 

Association of International Educators -NAFSA e da European Association for International 60 

Education -EAIE em 2015. Durante o ano de 2016, foram submetidas propostas de pedidos de 61 

financiamento para cooperação no âmbito dos programas Capacity Building Grants e Fulbright 62 

Specialist. Apesar de não ter sido obtido recurso externo para ações de cooperação mútuas, está 63 

em desenvolvimento um projeto de oferta de disciplina em inglês de maneira sincronizada entre 64 

as duas universidades na modalidade Collaborative Online International Learning - COIL. O 65 

objetivo do acordo é facilitar a implantação destas ações e de ações futuras entre a WSU e a 66 

UFABC, além de formalizar a cooperação junto às agências externas de fomento. Os alunos 67 

devem colaborar fazendo um projeto piloto em conjunto.. Após explicações e esclarecimentos o 68 

acordo foi aprovado. 6. Acordo de Cooperação entre a UFABC e a Universidad Nacional de 69 

Ingenieria. O servidor Leandro Sumida informou que o acordo foi submetido pela Professora 70 

Ana Melva do Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH e foi aprovado pela direção e 71 

conselho do Centro, ela tem trabalhado com essa Universidade desde 2013 na área de 72 

Nanociência e Nanopartículas, já conseguiu financiamentos para pesquisa pelo Conselho 73 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e pela CAPES. O objetivo do 74 

acordo é trocar experiências de alunos e docentes favorecendo a internacionalização e as 75 

interações entre a UFABC e a Universidad Nacional de Ingenieria ampliando a possibilidade de 76 

interação com outros cursos. Após explicações e esclarecimentos o acordo foi aprovado. 7. Nova 77 

Resolução ConsUni de criação da CRI: O Presidente contextualizou as alterações feitas na 78 

Resolução da CRI e explicou a necessidade de mais uma alteração, pois precisamos prever a 79 

possibilidade de pagamento de bolsas aos professores para cursos de idiomas, conforme sugerido 80 

pelo superintendente de gestão de pessoas da UFABC, após reunião sobre o assunto, uma vez 81 

que os mecanismos de pagamento atual nos limita. O procurador também foi consultado e 82 

sugeriu a alteração da Resolução e aprovação do Conselho Universitário - ConsUni. Questões 83 

http://www.nafsa.org/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiV14O2uYHTAhXFEpAKHffWDHcQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eaie.org%2F&usg=AFQjCNHuoyn42COevAlPHVQDEXLkJZzVpA&sig2=EErCupQFsRaBLe0IxYAqLg&bvm=bv.151426398,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiV14O2uYHTAhXFEpAKHffWDHcQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eaie.org%2F&usg=AFQjCNHuoyn42COevAlPHVQDEXLkJZzVpA&sig2=EErCupQFsRaBLe0IxYAqLg&bvm=bv.151426398,d.Y2I


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão de Relações Internacionais - CRI 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 

Bloco A · Térreo · Sala – 007 - Fone: (11) 3356.7220 

rel.internacionais@ufabc.edu.br 

 

sobre a legislação vigente, seleção de professores entre outras foram discutidas. O Presidente leu 84 

as alterações e as explicou aos membros da Comissão. Após esclarecimentos e sugestões de 85 

alteração do texto, a nova Resolução foi aprovada e deverá ser encaminhada ao ConsUni.  Nada 86 
mais havendo a declarar, o Presidente da CRI, Professor Carlos Alberto Kamienski, deu por 87 
encerrada a reunião às 15 horas e 15 minutos, da qual eu Sheila Moura Skolaude, lavrei a presente 88 
ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 89 
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