https://sig.unila.edu.br/public/jsp/documentos/d...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS Nº 1/2019/PPGRI/ILAESP
Foz do Iguaçu, 9 de julho de 2019. 2019

Ata da 1ª Reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós‐Graduação em Relações Internacionais, ins�tuída pela Portaria
Nº 44/2019/PRPPG.
No primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, se reuniram na sala onze, localizada no
espaço três, do bloco quatro, do Parque Tecnológico de Itaipu, os Professores Lucas Ribeiro Mesquita e Professor Ramon
Blanco de Freitas, e a Professora Paula Daniela Fernandez e o Técnico‐Administra�vo em Educação Luiz Fernando Kiihl Ma�as
para reunião do Comissão de Bolsas do Programa de Pós‐Graduação em Relações Internacionais, com a seguinte pauta:
Atribuição de Bolsas Turma 2019.2. O Professor Lucas iniciou a reunião informando que a coordenação do PPGRI recebeu,
via PRPPG, um o�cio da CAPES com a deﬁnição de duas bolsas CAPES para o Programa. O professor informou que essas
bolsas já poderiam ser implementadas a par�r do início das aulas, segundo informação da PRPPG, cabendo a comissão
estabelecer os critérios para sua atribuição. Com relação as bolsas DS UNILA, a PRPPG ainda está deﬁnindo, conjuntamente
com a comissão de orçamento formada no CONSUN, o número de bolsas disponibilizadas aos Programas Novos. A
coordenação informa que em reunião com a PRPPG foi informada que as bolsas DS UNILA, caso sejam disponibilizadas, terão
duração até o ﬁnal de 2019, podendo ser renovadas em função do orçamento 2020. Encaminhamento: A Comissão de Bolsas
delibera que tanto para as bolsas CAPES quanto para as bolsas DS UNILA, quando disponibilizadas ao PPGRI, ﬁca estabelecido
como critério de atribuição a ordem da classiﬁcação ﬁnal no processo sele�vo vigente. A comissão estabelece que as bolsas
terão a duração de um ano, e após o período, será lançado um edital para nova atribuição entre os discentes da turma, com
critérios estabelecidos pela Comissão de Bolsa do PPGRI.
Considerando a pauta ﬁnalizada, encerrou‐se a reunião às dez horas eu, Luiz Fernando Kiihl Ma�as, Administrador, lavro a
presente ata, para assinatura após leitura e aprovação pela comissão.
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