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Ata da 5ª Reunião da Colegiado Pleno do Programa Pós-Graduação em Relações
Internacionais, instituída pela Portaria Nº 73/2019/PRPPG

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 Ramon Blanco de
Freitas,  a  Professora  Ana  Carolina  Teixeira  Delgado,  o  Professor  Gustavo  Oliveira
Vieira,  o  Professor  Marcelino Teixeira  Lisboa,  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:

Inclusão de pontos de pauta. O coordenador solicitou a inclusão de 2 (dois) pontos de
pauta: Retificação do Edital 03/2020 para inclusão de reserva de vagas para candidatos
PcD  e  Publicação  de  novo  edital  para  utilização  do  recurso  PROAP/CAPES.
Encaminhamento: Aprovada a inclusão dos dois pontos. 

Ponto 1. Pedido de alteração de vínculo do Prof. Jayme. O coordenador informa que
o  professor  encaminhou  um  e-mail  solicitando  uma  mudança  de  seu  vínculo,  de
professor permanente para colaborador.  O coordenador informou que o professor  se
comprometeu  com  a  manutenção  dos  seus  atuais  orientandos.  Encaminhamento:
aprovado a alteração do vínculo do Professor Jayme, de permanente para colaborador da
Linha de Pesquisa 1.

Ponto  2.  Suspensão  dos  Prazos  de  Defesa  (Resolução  Consun  008/2020).  O
coordenador informa que o Conselho Universitário aprovou resolução suspendendo os
prazos para integralização dos cursos.  A resolução Consun 008/2020 solicita  que os
colegiados  ratifiquem  tal  decisão.  A proposta  da  coordenação  é  que  os  prazos  de
integralização  sejam  suspensos  para  os  alunos  das  turmas  2019  e  2020.
Encaminhamento: Suspensão do prazo, conforme resolução CONSUN 008/2020, para
as turmas 2019 e 2020. 

Ponto 3. Suspensão dos Critérios de Recredenciamento Docente (Resolução PPGRI
05/2019). O coordenador explica que pelo regimento e pela Resolução PPGRI 05/2019,
existem critérios para o recredenciamento docente no PPGRI. A coordenação explica em
razão da situação excepcional da pandemia é complexo aplicar os critérios e coloca em
debate  a  questão.  Encaminhamento:  Aprovada  a  suspensão  dos  critérios  para
recredenciamento docente no PPGRI enquanto for mantido a situação de emergência
causado pela pandemia,  expressa na Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do
Ministério da Saúde.

Ponto 4.  Retificação do Edital  03/2020 para inclusão de reserva de vagas para
candidatos PcD. O coordenador informa que depois de publicado o Edital, verificou-se
a  necessidade  de  retificação  para  inclusão  de  reserva  de  vagas  para  PCDs.
Encaminhamento: Aprovada retificação do edital.
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Ponto 5. Publicação de novo edital para utilização do recurso PROAP/CAPES. O 
coordenador explica que em razão da baixa procura pelos discentes, sugere que seja 
reaberto o edital para participação discente em eventos, disciplinas e cursos. O Discente 
João sugere que o edital permita contemplar alunos que já conseguiram recursos em 
outros editais, mas que possuam trabalhos aprovados em eventos ou a demanda para 
realizar cursos e disciplinas. aprovados. O Prof. Ramon Blanco sugere que caso exista 
recursos após o edital discente, que os recursos possam ser utilizados para o 
financiamento de inscrição de docentes em eventos acadêmicos e para a editoração de 
livros do PPGRI. Encaminhamento: Aprovado a abertura de um novo edital de 
financiamento discente para inscrição em eventos acadêmicos, disciplinas e outros 
cursos, e remanejamento do recurso para a inscrição de docentes em eventos 
acadêmicos e utilização em editoração de livros do PPGRI.

Informes: O coordenador informa que a matricula nas disciplinas ofertadas no ERE 
está aberta e que na próxima reunião apresentará os dados sobre a adesão. Informa 
também que o Processo Seletivo está sendo divulgado e que está com uma boa 
divulgação. 

Considerando a pauta finalizada, encerrou-se a reunião às onze horas e trinta minutos e
eu,  Luiz Fernando Kiihl Matias, Administrador, lavro a presente ata, para assinatura
após leitura e aprovação pela comissão. Pela impossibilidade de assinatura eletrônica do
discente João Alípio Anastácio de Paula Correa, informo que ambos leram e aprovaram
o conteúdo da ata via e-mail institucional.
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Emitido em 16/09/2020

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO Nº 4/2020 - PPGRI (10.01.06.02.04.06) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 24/09/2020 16:34 ) 
LUIZ FERNANDO KIIHL MATIAS 

ADMINISTRADOR 

1661292

(Assinado eletronicamente em 24/09/2020 18:25 ) 
RAMON BLANCO DE FREITAS 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2089331

(Assinado eletronicamente em 05/10/2020 17:14 ) 
GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1853057

(Assinado eletronicamente em 24/09/2020 16:37 ) 
MARCELINO TEIXEIRA LISBOA 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2117219

(Assinado eletronicamente em 25/09/2020 08:23 ) 
LUCAS RIBEIRO MESQUITA 

COORDENADOR DE CURSO

2144098

(Assinado eletronicamente em 24/09/2020 16:41 ) 
ANA CAROLINA TEIXEIRA DELGADO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2344417
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