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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação 

em Relações Internacionais, instituído pela Portaria Nº 73/2019/PRPPG de 18 de 

outubro de 2019. 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, se reuniram em 1 

reunião virtual realizada pelo sistema Conferencia Web - RNP, o Coordenador Professor 2 

Lucas Ribeiro Mesquita, o Vice-Coordenador Professor Ramon Blanco de Freitas, a 3 

Professora Ana Carolina Teixeira Delgado, o Professor Fernando Gabriel Romero, o 4 

Professor Mamadou Alpha Dialo, a Professora Paula Daniela Fernandez, a Professora 5 

Roberta Sperandio Traspadini, o Professor Gustavo Oliveira Vieira,  o Professor Micael 6 

Alvino Silva, o Discente João Alípio Anastácio de Paula Corrêa e o Discente Baltazar 7 

Ernesto Zero para reunião do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em 8 

Relações Internacionais (PPGRI-UNILA). Informes: A coordenação informou aos 9 

membros do colegiado sobre os repasses institucionais acerca suspensão das aulas. Foi 10 

informado que a partir da demanda apresentada pelo corpo discente do Programa, foi 11 

organizado um ciclo de minicursos em metodologia de pesquisa realizado virtualmente 12 

ao longo do mês junho. A coordenação informou aos membros da proposta de realização 13 

virtual do projeto Seminários em Relações Internacionais e convidou a todas e todos para 14 

realizarem contribuições de nomes de palestrantes para compor a atividade. Ponto 1: 15 

Pedido de Credenciamento da Profa. Karen Honório: A coordenação informou sobre 16 

o pedido de credenciamento como docente permanente do PPGRI realizado pela profa. 17 

Karen Honório, informando que ela enviou as comprovações regimentais necessárias para 18 

o credenciamento, compartilhadas com os membros do colegiado na convocatória da 19 

reunião. Encaminhamento: O Colegiado aprova o credenciamento da Professora Karen 20 

Honório como Professora Permanente com vinculação à Linha 3 - Política Externa, 21 

Atores e Processos Internacionais. Ponto 2 - Mudanças no Regimento Interno do 22 

PPGRI: A Coordenação sugere em decorrência do estabelecido na Portaria UNILA Nº 23 

151/2020/GR de 27 de abril de 2020, que o Programa preveja no Regimento Interno a 24 

utilização de participação virtual de membros do colegiado em reuniões do PPGRI fora 25 

dos períodos estabelecidos na própria resolução. A professora Roberta Traspadini 26 

apresenta uma sugestão de alteração do prazo mínimo para mudança de orientação 27 

conforme estabelecido no Regimento Interno. Encaminhamento. Aprovada a inclusão 28 

da previsibilidade de participação virtual em reuniões do PPGRI e a inclusão da 29 

previsibilidade do tempo mínimo de seis meses e justificativa pertinente para o pedido de 30 

mudança de orientação. Ponto 4: Orientação: A coordenação apresentou o pedido de 31 

desligamento de orientação da Profa. Paula Fernandez com relação à orientação do 32 

discente Ubiratan Junior. A coordenação informou ao colegiado que o discente ainda não 33 

apresentou o aceite de um outro docente.  Encaminhamento: O Colegiado aprova o 34 
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desligamento da orientação do discente Ubiratan sob responsabilidade da Profa. Paula 35 

Fernandez e solicita o encaminhamento de e-mail ao discente informando que ele deva 36 

apresentar no prazo máximo de um mês o aceite de nova orientação. Ponto 5: Edital 37 

Seleção PPGRI: A coordenação apresentou ao Colegiado a preocupação com relação ao 38 

lançamento do Edital de Seleção do PPGRI para a turma 2021 dentro do cenário de 39 

suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia. Encaminhamento: o 40 

Colegiado decidiu reavaliar no próximo mês o lançamento do edital. Ponto 6: Apoio 41 

à Conferência América Latina-Ásia: O professor Fernando Romero apresenta a 42 

solicitação de apoio do PPGRI à Conferência realizada pelo grupo de pesquisa 43 

coordenado pelo docente. Encaminhamento: O Colegiado aprova o apoio. Considerando 44 

a pauta finalizada, encerrou-se a reunião às onze horas e cinquenta minutos eu, Lucas 45 

Ribeiro Mesquita, Professor do Magistério Superior, lavro a presente ata, para assinatura 46 

após leitura e aprovação pelo colegiado. Pela impossibilidade de assinatura eletrônica dos 47 

discentes, informo que sua aprovação será realizada por e-mail após leitura. 48 


