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Ata da 4ª Reunião da Comissão de Seleção de Discentes Regulares, instituída pela portaria
PRPPG Nº 14, de 02 de abril de 2019.

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, se reuniam na sala
onze, localizada no espaço três, do bloco quatro, do Parque Tecnológico de Itaipu, a professora
Ana Carolina Teixeira Delgado, o professor Lucas Ribeiro Mesquita e o professor Ramon
Blanco de Freitas, para reunião da Comissão de Seleção de Discentes Regulares, para ingresso
em 2019, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI-UNILA).
Também estava presente o Técnico-Administrativo em Educação Luiz Fernando Kiihl Matias.

Ponto único de pauta: Retificação de Edital

A comissão decide alterar os itens 4.3.7.7, 4.2.2 e suprimir o item 4.4.5 do Edital de Seleção 
de Discentes Regulares do PPGRI-UNILA.

Onde se lê:

 4.3.7.7 A/o candidata/o fará o upload de um único documento, em formato PDF, contendo as
respostas às questões da prova escrita. Cada resposta deve conter a indicação da questão
correspondente. A não resposta de uma das questões acarretará na eliminação do/a
candidato/a.

Leia-se:

 4.3.7.7 A/o candidata/o fará o upload de um único documento, em formato PDF, contendo as
respostas às questões da prova escrita. Cada resposta deve conter a indicação da questão
correspondente.

Onde se lê:

4.4.2 A entrevista será realizada pela Banca de Seleção do processo seletivo com as/os
candidatas/os aprovadas/os na segunda fase para arguição na modalidade videoconferência por
meio do programa Skype.

Leia-se:

4.4.2 A entrevista será realizada pela Banca de Seleção do processo seletivo com as/os
candidatas/os aprovadas/os na segunda fase para arguição na modalidade videoconferência. A
secretaria do PPGRI enviará as instruções para a realização da entrevista.

Supressão do item 4.4.5

4.4.5 Todas/os as/os candidatas/os selecionadas/os para a entrevista a distância deverão usar,
obrigatoriamente, a conta Skype informada na ficha de inscrição e atender a chamada da
Banca de Seleção, conforme agendamento publicado de acordo com o presente edital.

Considerando a pauta finalizada, encerrou-se a reunião às nove horas e trinta minutos, Luiz
Fernando Kiihl Matias, Administrador, lavro a presente ata, para assinatura após leitura e
aprovação pela comissão.
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