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ATA nº 02/2018/CRI  2 

 3 

Aos 06 dias do mês de junho do ano de 2018, às 10 horas, reuniram-se na sala R-701, 7º andar da 4 

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

Professor Dr. Dalmo Mandelli os membros da Comissão de Relações Internacionais - CRI. 6 

Estiveram presentes: Daniel Martin, suplente da Pró-reitoria de Pesquisa, Evonir Albrecht, titular 7 

da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, Marcella dos Santos Abreu, representante titular TA do 8 

ConsUni, Maria Teresa Carthery Goulart, titular da Pró-reitoria de pós-graduação e Gilberto 9 

Marcos Antônio Rodrigues, Suplente docente do CosnUni. Contamos com a participação das 10 

servidoras da Assessoria de Relações Internacionais – ARI, Natália Cardoso Abreu de Araujo e 11 

Sheila Moura Skolaude. O Professor Dr. Dalmo deu início à reunião às 10 horas e 15 minutos 12 

com os informes da CRI. Nomeação do novo Assessor de Relações Internacionais da UFABC e 13 

Presidente da Comissão de Relações Internacionais, Dalmo Mandelli, publicada em 06 de junho 14 

de 2018 no DOU; Informe sobre a participação da UFABC nos eventos de educação 15 

internacional: Conferência Anual da FAUBAI (Associação Brasileira de Educação 16 

Internacional), realizada no Rio de Janeiro, de 14 a 18 de abril, com o tema “Internationalization 17 

and Research: Challenges and Strategies”. Conferência Anual do NAFSA (Association of 18 

International Educators), realizada na Filadélfia, de 27 de maio a 1º de junho, com o tema 19 

"Diverse Voices, Shared Commitment". O Presidente da Comissão ressaltou a importância da 20 

CRI questionada no evento destacando o dinamismo deste com muitas mesas estrangeiras e 21 

oportunidades de muitos contatos, o evento contou com mais de nove mil participantes. 22 

ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da ata da I reunião da CRI de 2018, os membros decidiram 23 

fazer a consulta da aprovação da ata por e-mail. 2. Nomeação dos Agentes de 24 

Internacionalização dos cursos de Graduação da UFABC; A servidora Natália apresentou a 25 

lista dos agentes de internacionalização, ressaltou as atribuições dos agentes determinadas na 26 

primeira Portaria da Reitoria quando a Resolução era de responsabilidade desta, a Resolução foi 27 

aprovada por unanimidade. A servidora Natália Araujo fez a apresentação e esclarecimento de 28 

todos os acordos de cooperação. 3. Acordo com a Universidade de Coimbra – Portugal, 29 

demandante Professor Ivan Filipe; A servidora Natália fez o histórico sobre o acordo desde 2011 30 

até 2016 informando que ele ficou suspenso e não foi renovado. Destacou pontos importantes da 31 

justificativa para a celebração do convênio, conforme documento enviado aos membros da CRI 32 

antes da reunião. A professora Maria Teresa pediu esclarecimento a respeito da diferença entre 33 

os trâmites de um acordo de cooperação quando envolve ou não recursos financeiros. A 34 

servidora Natália explicou detalhadamente o fluxo criterioso o qual todos os acordos estão 35 

submetidos esclarecendo a dúvida da professora ao ressaltar os pontos de diferenças entre eles. 36 

Ainda sobre o acordo, a representante titular TA do ConsUni, Marcella sugeriu incluir os 37 

Técnicos Administrativos na definição das categorias contempladas além dois discentes da 38 

graduação, pós graduação e docentes. O Presidente da Comissão sugeriu enviar, por e-mail, a 39 

todos os membros, os documentos sobre esse item para apreciação e aprovação ou reprovação. 4. 40 

Acordo com a Westfalische Wilhelms-Universität Münster (WWU) – Alemanha, 41 

demandante ARI; Natália detalhou o acordo e relatou a proximidade que a UFABC tem com a 42 

Alemanha, ressaltou os eventos com a Alemanha na Universidade, explicou que essa 43 

proximidade surgiu com o anterior Reitor Professor Klaus e pela presença de órgão da Alemanha 44 

de intercâmbio acadêmico em São Paulo, o DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst. 45 

A servidora salientou que há uma demanda muito grande para BCH e pós BCH para mobilidade 46 

voltada para a área de Ciências Humanas e que a Instituição oferece cursos de graduação em 47 
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Tecnologia Geoespacial, Geoinformática, Sistemas de Informação, Inovação e EGovernança do 48 

Setor Público, Física, Estudos Britânicos, Americanos e Pós-coloniais, Estudos Nacionais e 49 

Transnacionais, Antropologia Social e Estudos Europeus. O Presidente da Comissão sugeriu 50 

enviar, por e-mail, a todos os membros, os documentos sobre esse item para apreciação e 51 

aprovação ou reprovação. 5. Acordo com o Fritz Haber Institute of the Max Planck Society 52 

Theory Department – Alemanha, demandante Luana Sucupira. O acordo foi explicado pela 53 

Natália que esclareceu algumas dúvidas sobre a legalidade dele por envolver recursos 54 

financeiros, a versão final do documento foi submetida à análise da Procuradoria. O Acordo foi 55 

aprovado por unanimidade. 6. Acordo com a University of Nottingham – Reino Unido, 56 

demandante Luca Pitteloud; Os membros da Comissão discutiram o Acordo, principalmente, 57 

como executar os recursos financeiros que se refere a 10 mil Libras para a realização de 58 

seminários, os membros decidiram ler novamente o documento para, então, aprová-lo em 59 

consulta por e-mail, posteriormente. 7. Acordo com a Universidad de Zaragoza – Espanha, 60 

demandante Silvia Nebra; O Acordo foi apresentado à Comissão, porém, aguardará nova 61 

avaliação dos membros que darão seu parecer por e-mail. 8. Aditivo ao acordo de cotutela de 62 

tese da estudante Vanessa Oliveira com a Universidade Paris 8 – França. O acordo foi 63 

aprovado por unanimidade. 9. Acordo com a IMT Ecole Nationale Supérieure des Mines 64 

d’Albi-Carmaux, (IMT Mines Albi) – France, demandante Mathilde Champeau; O Acordo 65 

foi apresentado à Comissão, porém, aguardará nova avaliação dos membros que darão seu 66 

parecer por e-mail.  10. Acordo com a Sorbonne University in Paris – France, demandante 67 

Mathilde Champeau; O Acordo foi apresentado à Comissão, porém, aguardará nova avaliação 68 

dos membros que darão seu parecer por e-mail. 11. Acordo com o Shibaura Institute of 69 

Technology – Japão, demandante ARI. Acordo aprovado por unanimidade após discussão. 12. 70 

Acordo com a Universidad Autónoma de Aguascalientes – México, demandante ARI; ; O 71 

Acordo foi apresentado à Comissão, porém, aguardará nova avaliação dos membros que darão 72 

seu parecer por e-mail. 13. Acordo Geral de Cooperação e Anexo com a Universidad 73 

Externado de Colombia, demandante Profa. Maria Teresa Carthery-Goulart; Esse Acordo 74 

foi detalhado pela Professora Teresa Carthery, no entanto, os membros decidiram ler novamente 75 

o documento para, então, aprová-lo em consulta por e-mail, posteriormente. 14. Acordo Geral 76 

de Cooperação com a Texas Tech University – Estados Unidos, demandante ARI. O Acordo 77 

foi apresentado à Comissão, porém, aguardará nova avaliação dos membros que darão seu 78 

parecer por e-mail.  O Professor Dalmo Mandelli, ressalta que todos os acordos enviados aos 79 

membros da CRI, por e-mail, para apreciação e aprovação ou reprovação, conforme acordado 80 

nesta reunião, terão o prazo de até o dia 12 de junho de 2018 para serem aprovados ou 81 

reprovados. Após a aprovação desses Acordos, encaminharemos suas respectivas Resoluções 82 

para publicação no Boletim de Serviço. Caso os membros não se manifestem até a data indicada, 83 

todos os acordos serão considerados aprovados.  Nada mais havendo a declarar, o presidente da 84 

CRI, Professor Dalmo Mandelli, deu por encerrada a reunião às 11 horas e 52 minutos, da qual 85 

eu Sheila Moura Skolaude, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo presidente da 86 

Comissão. 87 
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