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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - FDRP 

 

Data: 05 de março de 2015 

Hora: 14h 

Local: Sala da Congregação - FDRP/USP 
 

Membros presentes: Professores Doutores Alessandro Hirata, Caio Gracco Pinheiro 

Dias, Camilo Zufelato, representantes discentes Larissa Cristina Margarido (graduação) 

e Roberto Tagliari Cestari (pós-graduação). 

Convidados: Professor Doutor Umberto Celli Jr (Diretor da FDRP) e Sra. Gisele Cristina 

dos Santos (Assistente Técnica Financeira). 

EXPEDIENTE: 

Item Decisão 

1.  Metas da Área Internacional  

 

• O diretor da FDRP reforçou a 

internacionalização como meta de sua gestão. 

Apresentou o Plano de Metas USP 2015, com 

destaque para a área internacional, lembrando 

a importância da consonância das atividades da 

CRInt com as metas da área internacional da 

USP. O diretor falou da importância da 

celebração de convênios que possam ser ativos, 

da atribuição da gerência do site da unidade e 

do material institucional à CRInt.  

 

2. Material Institucional 
• O Prof. Alessandro Hirata, presidente da CRInt, 

expôs a dificuldade em ter o material institucional 

elaborado pela  imprensa do campus devido a falta 

de pessoal. Apresentou dois orçamentos de 

empresas privadas para a confecção dos mesmos. O 

Prof. Umberto Celli Jr. ressaltou a importância deste 

material e a necessidade de sua confecção imediata. 

Assim, concordou com a elaboração do mesmo por 

empresa privada e convidou a Sra. Gisele a expor o 

funcionamento da área financeira para tal. Ficou 

acordado que a Sra. Claudia Rezende, funcionária da 

CRInt fará, junto com a Sra. Gisele, os trâmites 

financeiros para a aprovação da confecção do 

material institucional.  

3. Informes – Prof. Umberto Celli Jr.  
• O diretor da FDRP informou que irá ministrar aulas 

como Professor Visitante na Università di Padova 

(Itália) e que a universidade tem interesse em 

formalizar convênio com a FDRP. O Prof. Também 
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informou que a unidade receberá professores 

externos e estrangeiros para a Avaliação 

Institucional e solicitou apoio da CRInt para a 

recepção.  

4. Erasmus Plus 
• O Prof. Alessandro Hirata explicou que o Erasmus 

Plus é um programa de concessão de bolsas da 

União Européia para parcerias entre universidades 

europeias e do mundo. Informou que duas 

universidades, Camerino e Sassari, indicaram a FDRP 

como parceiras e que está tramitando o processo 

para possíveis bolsas, caso sejamos escolhidos pelo 

Programa.  

5. Informativos da Reunião do GCARI 
• O Prof. Alessandro Hirata informou da intenção do 

campus em realizar um summer course envolvendo 

todas as unidades interessadas. Este curso 

acontecerá em Julho de 2016 e o tema será 

Olimpíadas e Olimpismo. O Prof. Caio informou que, 

assim como em 2014, irá auxiliar no Summer Course 

da FEA-RP ministrando aulas de Direito Brasileiro. O 

presidente da CRInt informou ainda da realização do 

Get Together que acontecerá no dia 12/05/2015 e 

dos Encontros de Internacionalização que serão 

divulgados ao longo do semestre.   

6. Recepção de alunos intercambistas 
• O Prof. Alessandro informou que recebemos dois 

alunos intercambistas neste semestre, ambos da 

Universidade de Tumbes, no Peru. A CRInt realizou a 

recepção dos mesmos, com explicações do 

funcionamento da Universidade e da FDRP e uma 

visita guiada ao campus.  

7. Convênios 
• O Prof. Camilo expôs sua intenção de realizar 

convênio com a PUC Peru, pois tem amplo contato 

com a Universidade. O Prof. Alessandro solicitou ao 

Prof. Camilo que seja o coordenador do convênio 

com a Universidade de Tumbes, por sua 

proximidade com o país. O Prof. Alessandro também 

entregou ao Prof. Camilo processo referente ao 

convênio com a Scuola Superiore Sant’Anna, cuja 

minuta proposta pela Universidade recebeu parecer 

do Prof. Caio e solicitou a ele continuidade na 

tramitação do convênio. O Prof. Camilo acolheu 

todas as solicitações.  
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8. PEC –G  
• Foi informado pelo Prof. Alessandro que a aluna de 

graduação que havia se inscrito pelo programa não 

havia se comunicado com a Universidade até esta 

data. A aluna também não retornou os e-mails da 

CRInt questionando a sua chegada.  A AUCANI 

solicitou que as unidades informassem quantas 

vagas iriam oferecer para o PEC-G em 2016. Por 

consenso chegou-se a conclusão de que a FDRP irá 

oferecer 02 vagas.  

9. Estagiário 
• O Prof. Alessandro informou que a CRInt abriu 

processo seletivo para a contratação de um novo 

estagiário para 30h semanais (visto que a antiga 

estagiária se formou).  

10. Edital 461/2015 
• O Prof. Alessandro informou que encerraram as 

inscrições para o Edital 461/2015 da AUCANI com 70 

vagas de intercâmbio para o segundo semestre de 

2015. O edital foi amplamente divulgado junto aos 

discentes.  

11. Banco de Dados 
• O Prof. Alessandro informou que, como parte do 

processo de organização e estruturação que a CRInt 

está passando, foi desenvolvido um banco de dados 

de alunos incoming, outgoing, afastamentos 

docentes para exterior e convênios. Após consulta 

do RD Roberto, o Prof. Caio sugeriu que a CRInt 

solicite a CPG a participação em evento dos alunos 

de pós-graduação para constar no banco de dados.   

12. Referendo de Processos 
• Os seguintes processos haviam tido aprovação ad 

referendum e foram referendados:  

� 14.1.377.89.4 – Aprovação do relatório de 

atividades da aluna Ana Paula Pavanello do 

Amaral durante intercâmbio; 

� 14.1.507.89.5 – Aprovação da inscrição do 

aluno Denis Wilian Rodrigues Ribeiro para o 

edital 422/2014; 

� 14.1.143.89.3 - Aprovação do relatório de 

atividades da aluna  Bruna de Castro e Silva 

durante intercâmbio; 

� 14.1.574.89.4 - Aprovação da inscrição da 

aluna Maria Beatriz Nunes Guimarães para o 

edital 426/2014; 

� 14.1.00588.89.5 – Aprovação da vinda do 

Prof.Visitante Pablo Amarat.  
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