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Ata da 1ª Reunião da Comissão de Seleção de Discentes Regulares, instituída pela portaria PRPPG Nº 14, de 02
de abril de 2019.

Aos dois dias do mês de abril 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: Análise das inscrições submetidas ao processo seletivo para discentes regulares 2019. 
A secretaria do programa iniciou apresentando aos membros da comissão as inscrições submetidas pela
plataforma SIGAA, mantendo os nomes dos candidatos em sigilo. Após a apresentação, foram debatidos e
definidos os critérios para o indeferimento e deferimento das inscrições apresentadas. As inscrições que

 cumpriam todos os pré-requisitos estabelecidos no Edital PPGRI 01/2018 foram apreciadas e deferidas. Já
aquelas que apresentaram inconsistências forma analisadas pela comissão e decidiu-se que seriam indeferidas as
inscrições que tivessem extrapolado o limite de dez (10) páginas de projeto entre a introdução e as referências

 bibliográficas; Também seriam indeferidas as inscrições que tivesse colocado o nome no projeto; Assim como as
inscrições que não tivesse enviado o Curriculum Vitae ou Lattes. Também definiu-se que os candidatos que
assinalaram concorrer por alguma das ações afirmativas e não enviaram os documentos necessários concorrerão
por ampla concorrência.

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