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ATA DA QUADRAGÉSSIMA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE COOPERAÇÃO 1 

INTERNACIONAL DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 2 

HUMANAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Ao trigésimo dia do mês de abril do ano 3 

de dois mil e vinte e um, ambiente virtual através do Google Meet Link  meet.google.com/xfb-4 

oyuf-dkf , reuniram-se os Professores Doutores Ruy Braga Gomes Neto (Presidente da Comissão 5 

de Cooperação Internacional), Vladimir Pinheiro Safatle (Vice-Presidente da Comissão de 6 

Cooperação Internacional), João Felipe Ferreira Gonçalves (Departamento de Antropologia), 7 

Lucia Wataghin (Departamento de Letras Modernas), Jonathan Peter Phillips (Departamento de 8 

Ciência Política), Beatriz Raposo de Medeiros (Departamento de Linguística), Rodrigo Ramos 9 

Hospodar Felippe Valverde (Departamento de Geografia), Joao Vergilio Gallerani Cuter 10 

(Departamento de Filosofia), Gildo Magalhães dos Santos Filho (Departamento de História), 11 

Arlene Clemesha (Departamento de Letras Orientais) e Beatriz  de Oliveira de Carvalho 12 

(Representante Discente) e sob a presidência do primeiro nomeado que convidou a mim, Vivian 13 

Pamella Viviani de Castro, para secretariar os trabalhos. Justificaram a ausência os Professores 14 

Doutores Maria Célia Lima-Hernandes (Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas), Marcus 15 

Vinicius Mazzari (Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada) e Murillo 16 

Marschnner Alves de Brito (Departamento de Sociologia). Instalada regularmente a reunião, o 17 

senhor Presidente iniciou cumprindo a seguinte pauta: 1) Apreciação da ata da reunião realizada 18 

em 03.03.2021: o Senhor Presidente colocou em apreciação e votação a ata da reunião realizada 19 

em 03/03/2021. Não houve manifestações contrárias e a ata foi aprovada 2) Summer School; o 20 

Senhor Presidente informou que a Summer School foi um sucesso e os feedbacks recebidos foram 21 

positivos. Vale ressaltar que devido ao formato online, alunos de instituições estrangeiras e de 22 

outros estados do Brasil tiveram a oportunidade de participar do evento, assim como o número de 23 

cursos oferecidos aumentou de 10 (oferecidos em 2020) para 18 (oferecidos em 2021). Os 24 

professores convidados elogiaram a qualidade dos debates e perguntas feitas pelos estudantes. 25 

Também foi sugerido, por alguns estudantes, a manutenção do formato online ou híbrido, para que 26 

estudantes de outros estados tenham a oportunidade de participar do curso novamente. 4) 27 

Mobilidade Incoming e Outgoing: o Senhor Presidente informou que algumas universidades 28 

parceiras poderão receber os alunos que desejam realizar intercâmbio no segundo semestre do ano 29 

de dois mil e vinte e um, seja em formato presencial, híbrido ou virtual. Por esse motivo, foi 30 

sugerido que caso a universidade estrangeira cancele ou adie o intercâmbio dos alunos bolsistas, 31 
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estes permanecerão com as vagas para realizarem o intercâmbio no primeiro semestre do ano de 32 

dois mil e vinte e dois; para os alunos que realizarão o intercâmbio com recursos próprios, caso a 33 

universidade estrangeira cancele ou adie o intercâmbio, estes deverão participar de um novo edital. 34 

Essa sugestão foi colocada em discussão, visto que há mais de um ano a Comissão de Cooperação 35 

Internacional não abre editais e há um número crescente de estudantes que gostariam de participar 36 

do processo seletivo. Após colocada a sugestão houve uma grande discussão, na qual os 37 

professores colocaram os prós e contras em abrir um edital para seleção em agosto. Como não 38 

houve consenso, foi decidido que esse assunto voltará a ser discutido na próxima reunião. Na 39 

ocasião a Comissão de Cooperação Internacional apresentará um edital que conste cláusulas que 40 

contemplem as incertezas impostas pelo cenário de pandemia. Com relação aos alunos recebidos, 41 

foi decido que aceitaremos os alunos de graduação somente em formato virtual. Quanto aos alunos 42 

de pós-graduação, as candidaturas serão analisadas individualmente pois dependendo da pesquisa 43 

que o estudante for desenvolver, e seguida várias ressalvas, será autorizado realização do 44 

intercâmbio presencial. E, para constar, eu, Vivian Pamella Viviani de Castro, redigi esta ata que 45 

será submetida aos presentes em reunião. São Paulo, 30 de abril de 2021. 46 


