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Aos vinte e cinco do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, se reuniram 1 
em reunião virtual realizada pelo sistema Conferencia Web - RNP, o Coordenador 2 
Professor Lucas Ribeiro Mesquita, o Vice Coordenador Professor Ramon Blanco de 3 

Freitas, a Professora Ana Carolina Teixeira Delgado, o Professor Fernando Gabriel 4 
Romero, a Professora Paula Daniela Fernandez, o Discente João Alípio Anastácio de 5 

Paula Corrêa e o Discente Baltazar Ernesto Zero para reunião extraordinária do Colegiado 6 
Pleno do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI-UNILA). 7 
Ponto 1. PROAP CAPES: A coordenação informou ao colegiado a liberação da primeira 8 
parcela do recurso PROAP CAPES no valor de R$2.601,50, conforme informado pela 9 

PRPPG via memorando institucional, e a necessidade de estabelecer o encaminhamento 10 
do uso do recurso pelo PPGRI. A coordenação informou que esse valor, segundo 11 
repassado pela CAPES, será complementado no mês de setembro, com valor ainda a ser 12 

definido pela instituição de fomento. A coordenação apresentou a proposta de alocação 13 
do recurso: Alocação para o pagamento de taxas de inscrições dos discentes vinculados 14 

ao PPGRI em congressos acadêmicos de associações científicas nacionais e 15 
internacionais da área, no limite de uma inscrição por discente, regulada por edital 16 
específico. Caso haja sobra de recurso, seja alocado para o pagamento de taxas de 17 

inscrições dos discentes vinculados ao PPGRI em minicursos ofertados por associações 18 

científicas nacionais e internacionais, programas de pós-graduação, centros de pesquisa, 19 
no limite de uma inscrição por discente e regulada por edital específico. Ainda ocorrendo 20 
a sobra de recursos, realocar o recurso para a organização de um livro do PPGRI. A 21 

coordenação solicitou à representação discente que faça o levantamento junto aos 22 
discentes daqueles que tiveram trabalhos aceitos ou que estão com trabalhos submetidos 23 

em congressos de associações científicas nacionais e internacionais da área. O professor 24 
Fernando Romero sugeriu que parte do recurso fosse alocado como auxílio/bolsas aos 25 
discentes em situação de vulnerabilidade em decorrência da situação de pandemia. A 26 

coordenação informou ao professor que iria consultar à PRPPG sobre a possibilidade de 27 
uso do recurso para esse fim, e caso pudesse incorporaria na alocação do recurso. 28 

Encaminhamento: Alocação do PROAP CAPES para o pagamento de taxas de 29 
inscrições dos discentes vinculados ao PPGRI em congressos acadêmicos de associações 30 
científicas nacionais e internacionais da área, no limite de uma inscrição por discente, 31 

regulada por edital específico. Alocação, caso seja possível após consulta à PRPPG, para 32 
o pagamento de auxílio/bolsas aos discentes em situação de vulnerabilidade em 33 
decorrência da situação de pandemia. Caso haja sobra de recurso, alocação para o 34 
pagamento de taxas de inscrições dos discentes vinculados ao PPGRI em minicursos 35 

ofertados por associações científicas nacionais e internacionais, programas de pós-36 
graduação, centros de pesquisa, no limite de uma inscrição por discente e regulada por 37 
edital específico. Ainda ocorrendo a sobra de recursos, realocar o recurso para a 38 
organização de um livro do PPGRI. Considerando a pauta finalizada, encerrou-se a 39 
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reunião às onze horas e cinquenta minutos eu, Lucas Ribeiro Mesquita, Professor do 40 
Magistério Superior, lavro a presente ata, para assinatura após leitura e aprovação pelo 41 
colegiado. Pela impossibilidade de assinatura eletrônica dos representantes discentes, 42 

informo que sua aprovação será realizada por e-mail após leitura. 43 
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