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Ata da 4ª Reunião do Colegiado Pleno do Programa Pós-Graduação em Relações
Internacionais, instituída pela Portaria Nº 73/2019/PRPPG

Aos dezenove dias  do mês  de agosto do ano de dois  mil  e  vinte,  às  dez  horas,  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  Gustavo Oliveira  Vieira,  o  Professor  Mamadou  Alpha
Diallo,  a  Professora  Paula  Daniela  Fernandez,  o  Discente  Baltazar  Ernesto  Zero,  o
Discente  João  Alípio  Anastácio  de  Paula  Correa  e  o  Técnico-Administrativo  em
Educação Luiz Fernando Kiihl Matias para reunião do Colegiado Pleno do Programa de
Pós-Graduação em Relações Internacionais, com a seguinte pauta:

No início da reunião, o Coordenador solicitou a inclusão do ponto de pauta Suspensão
do Estágio Docente Durante o Período Emergencial e o discente João Alípio solicitou a
inclusão do ponto de pauta Equivalência de Disciplinas durante o Período Emergencial.
Ambas as solicitações foram aprovadas por unanimidade. Desta forma, a ordem a pauta
ficou como se segue:

Informes. A coordenação informou que no dia seis de agosto foi aprovada na CAPAcad
a  minuta  sobre  o  ensino  remoto  emergencial  para  a  pós-graduação,  a  qual  foi
encaminhada para a COSUEN, assim como a minuta de calendário da pós-graduação
para o período emergencial. A secretaria informa que a partir de agora os relatórios de
atividades discentes passam a ser realizados pelos discentes através do SIGAA.

Ponto 1. Suspensão do Estágio Docente durante o período emergencial

A coordenação informa que na última reunião do CONSUN foi aprovada a resolução CONSUN nº
8/2020 a qual permite a suspensão do estágio docente durante o período emergencial, a qual delega
ao colegiado a decisão da suspensão. A resolução formulada a partir do FOCOPG e enviada pela
PRPPG  ao  CONSUN  surge  da  impossibilidade  de  execução  do  estágio  durante  o  período  da
pandemia,  visto que as atividades presenciais  estão suspensas.  Encaminhamento: aprovado por
unanimidade. 

Ponto 2. Processo Seletivo

Conforme  estabelecido  na  última  reunião  de  Colegiado  a  coordenação  apresenta  o
cenário da Área de Ciência Política e Relações Internacionais e dos outros PPGs da
UNILA sobre a publicação de editais. Informando que o cenário se manteve o mesmo, a
coordenação  colocou  em  discussão  o  lançamento  do  processo  seletivo  2021.  Após
amplo debate, concordou-se sobre a necessidade de fazer a seleção da próxima turma o
quanto  antes,  e  realizar  a  publicação  do  processo  seletivo  em  setembro.
Encaminhamento: Aprovação  de  publicação  do  edital  em  setembro  de  2020  e  a
convocação de uma reunião extraordinária para a próxima semana para a apresentação
da minuta do Edital de seleção. 
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Ponto 3. Mudança do nome da Linha II e sugestões de como otimizar o processo
seletivo.   O professor Fernando apresentou a demanda da linha 2 para alteração do
nome da linha de pesquisa e solicitou a coordenação explicações sobre impactos dessa
mudança  na  avaliação  do  Programa.  A coordenação  explicou  os  impactos  de  uma
mudança principalmente no que se refere a avaliação do programa e os impactos para as
dinâmicas de orientações dentro do PPGRI. O professor Fernando sugeriu alterações no
processo  de  avaliação,  sugerindo  processos  de  otimização  no  processo  seletivo.  O
colegiado  após  amplo  debate,  verificou-se  possibilidades  de  melhoria  do  processo.
Encaminhamento: Levando em consideração as falas e possíveis impactos, a alteração
do  nome  da  Linha  II  foi  descartada  pelo  proponente.  O  colegiado  decidiu  que  no
processo  de  avaliação  dos  projetos  submetidos,  a  avaliação,  quando  possível,  seja
avaliada pelos professores da linha submetida.

Ponto 4.  Equivalência de mais de uma optativa em razão do período emergencial.
O Representante Discente João Alípio apresentou a demanda para que durante o período
emergencial exista a possibilidade de equivalência de disciplinas optativas em outros
programas,  acima do limite de 1 (uma) disciplina,  como está definido no regimento
geral. Encaminhamento: O colegiado aprovou a demanda e irá publicar uma resolução
específica que permite durante o período emergencial a aprovação de duas disciplinas
optativas cursadas em outros Programas durante o período. 

Considerando  a  pauta  finalizada,  encerrou-se  a  reunião  às  doze  horas  e  eu,  Luiz
Fernando Kiihl Matias, Administrador, lavro a presente ata, para assinatura após leitura
e aprovação pela comissão. Pela impossibilidade de assinatura eletrônica dos discentes
Baltazar Ernesto Zero e João Alípio Anastácio de Paula Correa, informo que ambos
leram e aprovaram o conteúdo da ata via e-mail institucional.
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO Nº 3/2020 - PPGRI (10.01.06.02.04.06) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 31/08/2020 18:29 ) 
LUIZ FERNANDO KIIHL MATIAS 

ADMINISTRADOR 

1661292

(Assinado eletronicamente em 31/08/2020 21:09 ) 
RAMON BLANCO DE FREITAS 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2089331

(Assinado eletronicamente em 01/09/2020 10:04 ) 
GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1853057

(Assinado eletronicamente em 04/09/2020 11:02 ) 
FERNANDO GABRIEL ROMERO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2118407

(Assinado eletronicamente em 01/09/2020 09:06 ) 
PAULA DANIELA FERNANDEZ 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2132061

(Assinado eletronicamente em 04/09/2020 11:29 ) 
MAMADOU ALPHA DIALLO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2139247

(Assinado eletronicamente em 01/09/2020 08:03 ) 
LUCAS RIBEIRO MESQUITA 

COORDENADOR DE CURSO

2144098

(Assinado eletronicamente em 31/08/2020 18:33 ) 
ANA CAROLINA TEIXEIRA DELGADO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2344417
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