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Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2017, às 14 horas, reuniram-se na sala R-502, 5º andar da 4 

Torre II do Campus de Santo André da Universidade Federal do ABC, sob a presidência do 5 

Professor Dr. Carlos Alberto Kamienski os membros da Comissão de Relações Internacionais - 6 

CRI. Estiveram presentes: Danilo Silvério, titular da Pró-reitoria de Graduação, Juliana Militão 7 

da Silva Berbert, titular da Pró-reitoria de Pesquisa, Glória Maria Mérola de Oliveira, titular da 8 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura, Clarissa de Franco, representante suplente TA do ConsUni, 9 

Marília de Azevedo B. Leite, suplente discente de graduação do ConsUni e Max Mario 10 

Fuhlendorf, titular discente de pós graduação. Contamos com a participação da servidora da 11 

Assessoria de Relações Internacionais – ARI Natália Araújo e com a presença dos alunos de 12 

graduação Gabriel Santos Carneiro e Guilherme M. de Morais, ambos do curso de Bacharelado 13 

em Relações Internacionais. O Professor Dr. Carlos Alberto Kamienski deu início à reunião às 14 

14 horas e 10 minutos.  INFORMES: Apresentação dos novos representantes discentes de 15 

graduação Isis Mustafa de Assis e Marília de Azevedo Baptista Leite e de pós-graduação Max 16 

Mario Fuhlendorf e Stephanie Sampronha membros da CRI. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação 17 

da ata da II reunião da CRI de 2017. A ata foi aprovada por unanimidade com alterações na 18 

linha 48. O Presidente informou que todos os Acordos de Cooperação terão uma Resolução de 19 

aprovação que será um documento oficial da CRI comprovando a aprovação desses acordos pela 20 

Comissão. Em seguida a servidora Natália apresentou os acordos à CRI para análise e discussão, 21 

conforme descritos a seguir.  2. Aprovação ad referendum do Acordo de Cooperação entre a 22 

UFABC e a Aliança de Universidades do Vale do Ruhr (UARuhr) – Alemanha. A aliança 23 

UARuhr reúne as três melhores universidades da região do Ruhr, o antigo centro industrial 24 

alemão e a maior região metropolitana da Alemanha. Da aliança fazem parte a Universidade 25 

Essen-Duisburg, a Ruhr-Universität Bochum de a Unversidade Tecnológica de Dortmund, todas 26 

elas criadas entre 1965 e 1972, com forte vocação inovadora e reformadora. O primeiro acordo 27 

foi apresentado em 2012 pela ARI e visava a internacionalização da UFABC. Durante o a 28 

vigência do primeiro acordo, houve a mobilidade de alunos das instituições envolvidas. Diante 29 

dos resultados entre as instituições, a UARuhr entrou em contato com a Assessoria de Relações 30 

Internacionais da UFABC para verificar a intenção de renovação do Acordo de Cooperação. 31 

Após a apresentação do acordo e análise dos membros da CRI o Acordo foi aprovado por 32 

unanimidade. 3. Acordo de Colaboração Cultural e Científica entre a UFABC e a 33 

Universidade de Florença – Itália. As duas Universidades comprometem-se a implementar 34 

uma colaboração recíproca inicialmente no setor: neurociência cognitiva e computacional. A 35 

Coordenadora italiana Professora Dra. Maria Michela Del Viva da Universidade de Estudos de 36 

Florença juntamente com a Professora Dra. Claudia Feitosa-Santana, Professora Visitante da 37 

Universidade Federal do ABC, estão efetivamente trabalhando juntas no desenvolvimento de 38 

pesquisa em neuroestética e visão de cores, áreas de estudo em que ambas têm experiência e 39 

interesse. Estão envolvidos na pesquisa o Departamento Neurofarba da Divisão de Psicologia da 40 

Universidade de Estudos de Florença e o Centro de Matemática, Computação e Cognição da 41 

Universidade Federal do ABC. O objetivo é aproximar as duas Universidades para facilitar o 42 

intercâmbio científico e cultural entre ambas, possibilitando visitas entre docentes e 43 
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pesquisadores das unidades promotoras, favorecendo o desenvolvimento de seminários, cursos, 44 

congressos, conferências e, principalmente, pesquisas em colaboração, assim como o 45 

intercâmbio de estudantes para períodos de estudo e pesquisa e outras atividades de formação. 46 

Após análise o Acordo foi aprovado por unanimidade. 4. Acordo de Cooperação entre a 47 

UFABC e a Frankfurt University of Applied Sciences – Alemanha. O primeiro acordo foi 48 

apresentado em 2011 pelo Prof. Klaus Frey e visava a internacionalização do programa de Pós-49 

Graduação em Planejamento Territorial da UFABC em parceria com o mestrado em “Urban 50 

Agglomerations” da Frankfurt University of Applied Sciences (FUAS).  Em 2012, motivado pelo 51 

acordo, a UFABC dentro do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial, recebeu o 52 

Prof. Dr. Michael Peterek da FUAS para ministrar Seminários Avançados em Planejamento e 53 

Gestão do Território intitulado Planning Principles for Sustainable Urban Development: recent 54 

examples from Germany.  Além desta mobilidade de corpo docente, a UFABC recebeu 2 alunos 55 

da instituição parceira, um para a Pós em Políticas Públicas e outro para a graduação em 56 

Engenharia de Gestão e enviou 2 alunos para a instituição parceira para participar de disciplinas 57 

e para a realização de estágio de pesquisa. Diante dos resultados, as Instituições envolvidas têm o 58 

interesse de renovar o Acordo. O Acordo foi aprovado por unanimidade. 4. Acordo de 59 

Cooperação para a Rede BRAFITEC – Brasil e França. O projeto BRAFITEC, EDITAL 60 

CAPES/CDEFI 13/2017, submetido pela rede BRAFIMAT, visa proporcionar aos alunos das 61 

instituições de ensino superior (IES) francesas e brasileiras uma extensa atualização sobre temas 62 

inerentes à formação acadêmica e profissional do engenheiro de materiais e áreas correlatas por 63 

meio de uma educação que enfatiza projetos de engenharia, de desenvolvimento sustentável e 64 

inovação, envolvendo as dimensões ambiental, cultural, econômica e social. A presente rede tem 65 

como desafios adicionais consolidar o processo de dupla diplomação entre as IES francesas e 66 

brasileiras, intensificar a interação entre empresas e IES e ampliar a integração da graduação 67 

com a pós-graduação. As experiências envolvem uma mobilização de dimensão internacional em 68 

todas as suas formas e em todos os níveis de formação de futuros engenheiros. O Acordo foi 69 

aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a reunião o Presidente apresentou dois itens para a 70 

análise da CRI. O primeiro, a pedido do Conselho Universitário – ConsUni), solicitou aos 71 

membros fazer uma análise sobre a Resolução da CRI de fevereiro de 2017, em relação aos 72 

artigos 3º e 4º que tratam sobre o pagamento de bolsas. A sugestão do Conselho Universitário foi 73 

excluir os artigos e criar uma nova Resolução que trate apenas das bolsas e orçamento. A 74 

servidora Clarissa sugeriu (minutos 45 a 50) que a Comissão deixasse o texto da Resolução de 75 

forma mais aberto possível para que não haja restrições, além disso, a CRI poderá analisar cada 76 

caso de acordo com a necessidade apresentada. O segundo item foi sobre a ampliação da 77 

representação da CRI para incluir mais um representante do curso de Bacharelado de Relações 78 

Internacionais. A Comissão discutiu sobre ambos os assuntos, mas decidiu analisá-los na 79 

próxima reunião da Comissão. Nada mais havendo a declarar, o Presidente da CRI, Professor 80 
Carlos Alberto Kamienski, deu por encerrada a reunião às 15 horas e 17 minutos, da qual eu Sheila 81 
Moura Skolaude, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo presidente da Comissão. 82 
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