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ATA nº 01/2019/CRI
Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 14 horas, reuniram-se no Bloco A, 5º andar
da Torre II, na sala R-501 do Campus de Santo André da Universidade Federal do ABC, sob a
presidência do Professor Dr. Dalmo Mandelli os membros da Comissão de Relações
Internacionais - CRI. Estiveram presentes: Juliana Militão da Silva Berbert, titular da Pró-reitoria
de Pesquisa, Geovane Oliveira de Sousa, representante titular TA do ConsUni, Edgard
Gonçalves Cardoso, titular da Pró-reitoria de graduação e Silas Araújo Leite de Oliveira,
representante suplente da Pró-reitoria de Extensão e Cultura. Contamos com a participação da
servidora da Assessoria de Relações Internacionais – ARI, Natália Cardoso Abreu de Araujo. O
Professor Dr. Dalmo deu início à reunião às 14 horas e 15 minutos com os INFORMES DA
CRI. 1. Alteração da Resolução da CRI pela transferência da Divisão de Idiomas para o
NTE, que se tornará NTEL. O Presidente explicou que a transferência ainda não passou pelo
ConsUni. Aguardamos essa mudança ser formalizada no Conselho para, então, discutirmos os
desdobramentos da decisão para a Assessoria de Relações Internacionais e, consequentemente,
na Resolução da CRI. Professora Juliana Berbert pergunta se essa nova resolução é a mesma
discutida na reunião anterior. Natalia explica à Professora Juliana que esta não é a mesma
resolução da reunião passada, referindo à Resolução de celebração de acordos internacionais que
esteve na pauta da IV reunião da CRI de 2018, a qual foi retirada da pauta, devido à necessidade
de discutir as suas diretrizes e seus procedimentos com a Assessoria de Cooperações
Institucionais e Convênios - ACIC estruturando-a melhor, além de repensarmos se haverá a
descentralização da celebração desses acordos com outras áreas da UFABC. ORDEM DO DIA:
1. Aprovação ad referendum da submissão das propostas Erasmus + com a Finlândia –
EcoLAHE e FRAME; A servidora Natália Araújo e o Presidente apresentam as propostas aos
membros para formalizar a aprovação. Aprovado por unanimidade. 2. Aprovação ad
referendum da resolução que autoriza provimento de recursos para bolsa de mobilidade de
estudante colombiano contemplado pelo programa BRACOL; A resolução foi apresentada
pelo Presidente da Comissão que explicou aos seus membros que a UFABC assumiu o
compromisso de pagar as despesas de moradia e alimentação para os estudantes que viessem da
Colômbia, despesas estas que serão pagas com recursos da ARI. Salientou que não havia
recursos previstos para estas despesas este ano, motivo pelo qual foi feita esta resolução e
encaminha à Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLADI
solicitando autorização e liberação do recurso. Salientou que, foi acordado entre a ARI e
Reitoria, caso falte recuso até o final do ano, a Reitoria poderia supri-lo, já que este não havia
sido previsto. A servidora Natália complementou com algumas informações referentes ao
pagamento da bolsa para a aluna que está fazendo parte desse Programa do Grupo Coimbra de
Universidades (GCUB). Feitas a apresentação e explicação dessa resolução a Comissão a
aprovou por unanimidade. 3. Acordo de cooperação com a Palacký University Olomouc
(UPOL) – República Tcheca; A servidora Natalia explicou o acordo e leu partes deste para
melhor entendimento. “O contato inicial resultou em um projeto de pesquisa sobre o padrão de
leitura em pessoas com dislexia no Brasil e República Tcheca, com uso integrado de registro de
movimento ocular.” A coleta de dados teve inicio em 2018 com previsão para finalizar-se em
maio de 2019. O acordo terá o apoio da mobilidade. “Após as interações, houve interesse mutuo
de aprofundar e oficializar a parceria a fim de possibilitar ampliação dos projetos de interesse
comum e troca dos estudantes da graduação e pós-graduação. A parceria possibilita explorar
projetos multilíngues e transferência de conhecimento na área de imagem neural e movimentos
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oculares” (justificativa apresentada pela Professora Dra. Katerina Lukasova para a ARI). Natália
ressaltou, ainda, que o acordo favorece os alunos da pós-graduação, mas pode ser estendido aos
alunos da graduação e terá apoio do setor de mobilidade acadêmica da ARI. O acordo foi
aprovado por unanimidade. 4. Acordo de cooperação com a Philipps-Universität Marburg –
Alemanha; A servidora Natália explicou o acordo e, em alguns momentos, fez referencias ao
documento lendo partes deste. Destacou que a Instituição envolvida é segunda mais antiga
universidade protestante do mundo. “O departamento de psiquiatria pertence à Faculdade de
Medicina, uma das mais tradicionais universidades da Alemanha. Possui laboratórios dedicados
à pesquisa, com equipamento de fMRI, EEG, eye tracking e psicofísica”. Na justificativa do
acordo a Professora Dra. Katerina Lukasova salientou que fez parte do doutorado dela nessa
Universidade, seu orientador, o Professor Dr. Jens Sommer, participou como palestrante do IV
Brasilian Meeting on Brain and Cognition - BMBC e teve apoio da FAPESP-DFG com a
aprovação da proposta The Brain in Action: clinical and cognitive neuroscience. A interação
entre os pesquisadores brasileiros e a instituição alemã promoveu a possibilidade de formalizar
um acordo para a exploração de projetos na área de imagem neural e movimentos oculares. O
acordo posto em votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a declarar, o
presidente da CRI, Professor Dalmo Mandelli, deu por encerrada a reunião às 15 horas, da qual
eu Natália Cardoso Abreu de Araujo, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo
presidente da Comissão.
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