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 3 

Aos 09 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 15:00 horas, o presidente da Comissão de 4 

Relações Internacionais – CRI, Professor Dr. Dalmo Mandelli, e seus membros fizeram a 5 

devolutiva das atividades da CRI analisando documentos e fazendo suas deliberações em 6 

reunião virtual por meio da plataforma Google Meet.  Ressaltamos que essas deliberações 7 

assim estão sendo realizadas devido a pandemia do Covid-19. Desta forma, participaram destas 8 

os membros: Gilberto Rodrigues, representante suplente docente do ConsUni, Edgard 9 

Gonçalves Cardoso, representante titular da Pró-reitoria de graduação, Evonir Albrecht, 10 

representante titular da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, Roger Borges representante 11 

suplente discente da pós-graduação, Davi Corrêa Martins Jr, representante suplente da Pró-12 

reitoria de Pós-graduação. Tivemos a participação da servidora Natália Araújo, chefe da 13 

mobilidade acadêmica. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da Ata da III Reunião de 2020, aprovada 14 

com uma abstenção. Professor Gilberto Rodrigues pede para incluir na ata a abstenção dele no 15 

que se refere ao item “2. Memorandos de Entendimento com a Faculdade de Ciências Sociais e 16 

Humanas da Humboldt University, Alemanha”, demandado pelos docentes Jessé Souza (CECS) e 17 

Suze Piza (CCNH). Edgard aponta a correção do erro de digitação da palavra “existi” sendo 18 

substituída pela correta “existe” na linha 29 do documento. 2. Memorando de Entendimento 19 

com a Universidade de Duisburg-Essen, Alemanha, demandado pelo Prof. Dr. Gilberto 20 

Rodrigues (CECS), processo remoto nº 23006.007989/2020-80. O item foi apresentado pelo 21 

Professor Gilberto Rodrigues que fez alguns destaques sobre o acordo, informou que a 22 

demanda desse acordo é coletiva, embora esteja como representante deste. O acordo surgiu a 23 

partir de diversas ações bem desenvolvidas por professores (Professor Klaus Frey, Professora 24 

Vanessa Elias de Oliveira entre outros), e está dentro do âmbito do CAPES PRINT, continuou a 25 

apresentação com informações detalhadas de como este foi proposto e sobre sua justificativa. 26 

Professor Dalmo e Natália esclareceram uma dúvida do representante Edgard a respeito da 27 

necessidade de aprovação dos acordos pela CRI. Foi explicado que a CRI é responsável por 28 

aprovar os acordos internacionais da UFABC, garantido que estes sejam discutidos na 29 

Universidade, antes discutidos e aprovados no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 30 

ConsEPE, que já tem uma pauta muita extensa. Desta forma, a CRI foi criada para dar 31 

celeridade e aprovar esses acordos, todos aqueles que envolvem uma Instituição fora do país. 32 

Após as explicações o acordo foi aprovado por unanimidade. 3. Acordo de cotutela de tese 33 

com a Universiteit Antwerpen, Bélgica, demandado pela estudante Maria Cecília Oliveira, 34 

matriculado no Doutorado em Ciência e Tecnologia/Química, processo remoto nº 35 

23006.002206/2020-71. A servidora Natália apresentou e explicou o acordo. Explicou que este 36 

documento rege o doutorado da aluna Maria Cecília, complementou com informações sobre as 37 

modificações nas cláusulas do acordo, o documento apresenta muitos detalhes, mas todos já 38 

foram discutidos entre os cursos pois na Bélgica os trâmites são diferentes dos da UFABC.  O 39 

acordo foi aprovado por unanimidade. 4. Renovação do Acordo de Cooperação com a Beuth 40 

University of Applied Sciences Berlin, Alemanha, demandado pela Assessoria de Relações 41 

Internacionais, processo remoto nº 23006.013458/2020-26. Acordo apresentado e explicado 42 

pela servidora Natália, após questionar se algum membro teria alguma dúvida e, não havendo 43 
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manifestações, o acordo foi colocado para votação sendo aprovado por unanimidade. 5. 44 

Acordo Geral e Aditivo de Mobilidade com a Universidade de Gana, Gana, demandado pelo 45 

Prof. Dr. Paris Yeros, no interesse da Pós em Economia Política Mundial e o Núcleo de 46 

Estudos Africanos e Afro-brasileiros (NEAB), processo remoto nº 23006.002118/2019-36. O 47 

acordo foi apresentado e explicado pela servidora Natália. O Presidente da Comissão ressaltou, 48 

como já havia sido observado pela servidora Natália, a importância de firmar parcerias com o 49 

Continente Africano. Colocado para votação, o acordo foi aprovado por unanimidade. 6. A 50 

pedido do conselheiro Edgard G. Cardoso, apresentação de relatório referente ao andamento 51 

dos acordos aprovados pela CRI. A servidora Natália explicou que a Assessoria de Relações 52 

Internacionais - ARI tem, atualmente, uma planilha no google docs na qual é possível 53 

acompanhar todos os acordos propostos pela UFBAC assinados ou não, é possível verificar o 54 

status destes e atualizar a situação dos acordos. Informou que a planilha seria um meio de 55 

acompanhar os acordos que a Comissão já teve contato. Sugeriu dar acesso aos membros a 56 

uma lista na qual é possível ter acesso apenas aos acordos vigentes. Natália salientou que o 57 

SIGAA seria a melhor forma de acompanhar o andamento desses processos. Talvez seria 58 

possível solicitar ao NTI dar acesso aos membros da CRI, enquanto isso, sugeriu que a planilha 59 

citada pudesse ser compartilhada com os membros da Comissão. Nada mais havendo a 60 

declarar, o presidente da CRI, Professor Dalmo Mandelli, deu por encerrada a reunião às 16 61 

horas e 20 minutos, da qual eu Sheila Moura Skolaude, lavrei a presente ata, que será assinada 62 

por mim e pelo presidente da Comissão.  63 
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