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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Relações

Internacionais, instituída pela Portaria Nº 73/2019/PRPPG, de 18 de outubro de 2019.

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta minutos, se

reuniram em reunião virtual realizada pelo sistema Conferencia Web - RNP, o Coordenador Professor

Lucas Ribeiro Mesquita, o Vice-Coordenador Professor Ramon Blanco de Freitas, a Professora Ana

Carolina Teixeira Delgado, o Professor Fernando Gabriel Romero, o Professor Mamadou Alpha Dialo, a

Professora Paula Daniela Fernandez, a Professora Roberta Sperandio Traspadini, o Discente João Alípio

Anastácio de Paula Corrêa e o Técnico-Administrativo em Educação Luiz Fernando Kiihl Matias para

reunião do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais

(PPGRI-UNILA). Informes: A coordenação reforçou aos membros do colegiado os informes

institucionais sobre a suspensão das aulas presenciais durante quinze dias, e informou a necessidade do

colegiado se organizar sobre a questão. O Colegiado inclui a questão como ponto de pauta suplementar. 

Ponto 1: Homologação do Processo Seletivo 2020. O Coordenador iniciou apresentando os resultados

do processo seletivo, informando que o processo contou com mais de sessenta inscritos, número que está

dentro da média dos Programas já consolidados da área na região Sul. Foi informado que todo o decorrer

do processo seletivo ocorreu sem problemas, tendo sido os pedidos de recurso e esclarecimentos

deliberados pela comissão de seleção, sem a necessidade de levar nenhuma recurso ao Colegiado do

PPGRI-UNILA. Foram aprovados 25 (vinte e cinco) candidatos, sendo somente 19 (dezenove) aqueles

que efetivaram matrícula. O coordenador salientou que essa diferença ocorreu pelo fato de alguns

candidatos terem também sido aprovados em outros Programas, e duas candidatas solicitaram

cancelamento após a efetivação da matrícula em virtude de incompatibilidade e por questões de saúde.

Informou também que os o número de discentes estrangeiros aumentou em relação ao processo seletivo

anterior, tanto o número de inscritos como de aprovados. Logo após o relato o processo seletivo, a

coordenação solicitou a deliberação do Colegiado. Encaminhamento: aprovado por unanimidade. Ponto

2: Orientações. O Coordenador informou aos docentes que esse ponto de pauta engloba duas decisões, a

primeira referente as orientações da turma 2020, e posteriormente o pedido de dois discentes de mudança

na orientação. A coordenação iniciou apresentado aos demais membros a sugestão de orientação realizada

pela comissão de seleção. A coordenação reforçou que a sugestão ocorreu em consonância com os 

critérios de avaliação da área de Ciência Política e RI da CAPES: (1) a indicação das/os discentes; (2) o

equilíbrio entre linhas de pesquisa; e (3) a adequação às pesquisas realizadas, sendo que os parâmetros 2 e

3 são necessários de observar, uma vez que são critérios de avaliação do programa. Após debate a

coordenação apresentou a distribuição das orientações para a turma 2020 de acordo com a tabela a seguir:

Orientação Discente Linha

Ana Carolina BRENDA MOREIRA MARQUES 3



Ana Carolina GEOVANA ALVES 3

Fernando PABLO SENRA TORVISO 2

Fernando CLEMENTE MENDES 3

Gustavo GABRIELE RANSOLIN 1

Gustavo PATRÍCIA CAMARGO DE SOUSA 1

Jayme EMILY SARAIVA 1

Lucas RÚBIA ÁISA MARCONDES DA FONSECA 3

Mamadou LUÍSA LEMOS WEISHEIMER 1

Mamadou LUIZ GUSTAVO LAVANDOSKI DA SILVA 1

Marcelino ANTONIO AUGUSTO BEN 3

Micael DANIELA CRISTINA CAVALCANTE 3

Paula
ANDRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO ARNAUD
SANTOS DA SILVA 2

Paula BALTAZAR ERNESTO ZERO 3

Ramon GABRIELLA DE SOUZA LEANDRO 3

Roberta BRUNO VINÍCIUS CARLOS 2

Roberta PEDRO PAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 2

Seguindo no ponto de pauta, foram apresentadas duas solicitações de mudança de orientação, dos

discentes João Alípio e Juliana Cardoso. A coordenação informou que os dois processos estavam

regimentalmente corretos, constando com a anuência do atual orientador (Prof. Micael Alvino) e dos

orientadores pretendidos (Prof Lucas Mesquita e Prof. Ramon Blanco respectivamente). A coordenação

abriu ao debate, e posteriormente encaminhou para a votação dos pontos. Encaminhamento: Aprovado



por unanimidade. Ponto 3: Homologação de Bolsas. A coordenação informou ao Colegiado aa

necessidade de aprovação dos encaminhamentos de atribuição da Comissão de Bolsa do PPGRI-UNILA.

Foi informado ao colegiado que a Comissão de Bolsa deliberou pela ordem classificação nos processos

seletivos como o parâmetro de atribuição de bolsas no Programa (tanto DS UNILA e CAPES). A

coordenação também informou ao Colegiado que a situação de bolsas do programa era de 5 Bolsas (3

Capes e 2 DS UNILA) para a turma 2019 e duas Bolsas (DS UNILA) para a turma 2020. Foi informado

que as bolsas foram alocadas em editais específicos da PRPPG, e que caberia agora à Comissão de Bolsa,

e ao Colegiado posteriormente, deliberarem sobre a criação de critérios de avaliação para a manutenção e

redistribuição das bolsas, caso o for. O colégio debateu a questão. Encaminhamento: Aprovado de forma 

unânime o critério de atribuição de bolsas, e encaminhado à comissão de bolsas a construção dos

parâmetros de avaliação. Ficou sugerido que os membros do Colegiado poderiam enviar para a comissão

sugestões de indicadores, e após a apresentação desses parâmetros o Colegiado deliberaria sobre o

formato da redistribuição das bolsas. Ponto 4. Criação da Comissão de Autoavaliação do

PPGRI-UNILA. A coordenação informou que devido ao novo formato de avaliação adotado pela

CAPES, é necessário a criação de uma Comissão de Autoavaliação do PPGRI-UNILA. Encaminhamento:

Ficou deliberado que o Colegiado Executivo do PPGRI-UNILA assumiria as funções dessa Comissão,

com a possibilidade de participação de outros membros do Colegiado caso for do interesse. Ponto 5. 

Convênio com o Programa de Pós-Graduação em Fronteira e Direitos Humanos da Universidade

Federal de Grande Dourados. O Coordenador informou que a Coordenação do referido Programa

enviou carta ao PPGRI manifestando o interesse em estabelecer um convênio junto ao PPGRI. 

Encaminhamento: O Colegiado aprovou o início dos trâmites para a efetivação do convênio. Ponto

Suplementar. Aulas do PPGRI-UNILA durante o período de suspensão de aulas presenciais em

decorrência do COVID-19. Dada a suspensão das aulas presenciais em decorrência do risco de contágio

do COVID-19, a coordenação sugeriu ao colegiado a necessidade de pensar em como o PPGRI-UNLIA

iria se comportar durante os quinze dias estabelecidos pela UNILA com relação às aulas e demais

atividades do Programa. A questão foi coloca em debate. Encaminhamento: Durante os quinze dias

informados pela reitoria, as docentes e docentes do PPGRI-UNILA teriam autonomia para ministrarem

ou desenvolverem atividades virtuais e remotas de acordo com a decisão individual. Caso ocorresse

alguma alteração da condição de suspensão das aulas, a Coordenação entrará em contato com o

Colegiado de modo virtual para deliberar sobre encaminhamentos futuros.

Considerando a pauta finalizada, encerrou-se a reunião às onze horas e cinquenta minutos e eu, Luiz

Fernando Kiihl Matias, Administrador, lavro a presente ata, para assinatura após leitura e aprovação pelo

colegiado. Pela impossibilidade de assinatura eletrônica do Discente João Alípio Anastácio de Paula

Corrêa, informo que sua aprovação será realizada por e-mail após leitura.



(Assinado eletronicamente em 21/03/2020 13:56)
ANA CAROLINA TEIXEIRA DELGADO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 2344417

(Assinado eletronicamente em 21/03/2020 19:37)
FERNANDO GABRIEL ROMERO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 2118407

(Assinado eletronicamente em 23/03/2020 10:08)
LUCAS RIBEIRO MESQUITA
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 2144098

(Assinado eletronicamente em 06/04/2020 16:21)
LUIZ FERNANDO KIIHL MATIAS

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 1661292

(Assinado eletronicamente em 30/03/2020 20:56)
MAMADOU ALPHA DIALLO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 2139247

(Assinado eletronicamente em 23/03/2020 17:49)
PAULA DANIELA FERNANDEZ

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 2132061

(Assinado eletronicamente em 23/03/2020 17:51)
RAMON BLANCO DE FREITAS

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 2089331

(Assinado eletronicamente em 23/03/2020 08:41)
ROBERTA SPERANDIO TRASPADINI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1882394
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