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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO Nº 1 / 2021 - PPGRI (10.01.06.02.04.06) 

Nº do Protocolo: 23422.003692/2021-62

Foz Do Iguaçu-PR, 15 de março de 2021.

Ata da 8ª Reunião da Colegiado Pleno do Programa Pós-Graduação em Relações Internacionais,

instituída pela Portaria Nº 73/2019/PRPPG

Aos dez  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 Ramon Blanco de Freitas, a Professora Ana Carolina Teixeira Delgado, o

Professor Fernando Gabriel Romero, o Professor Gustavo Oliveira Vieira, a Professora Karen dos Santos

Honório, o Professor Mamadou Alpha Diallo, a Professora Roberta Sperandio Traspadini, o Discente João

Alípio Anastácio de Paula Correa, o Discente Baltazar Ernesto Zero 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:

1. Ad Referendum pagamento discente. A coordenação informou que o Ad Referendum foi necessário

para sanar uma necessidade burocrática com a PRPPG para o pagamento de uma inscrição de um trabalho

acadêmico apresentando por um discente e docente do PPGRI utilizando os recursos do PROAP-CAPES. A

coordenação informou que o ad referendum foi emitido depois de analisar que o pedido atendia todos os

critérios definidos pelo Colegiado Pleno para a utilização do recurso. Aprovado por unanimidade.

2. Ad Referendum PROAP UNILA 2021. A coordenação informou que este Ad Referendum foi em razão

de um aditivo de recurso ao PROAP-UNILA 2021 no montante de R$ 21.866,97 (vinte e um mil, oitocentos

e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), que foi ponto de pauta de reunião extraordinária com

pauta única convocada para o dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte, que não obteve quórum para a

sua realização. Foi informado pela coordenação que o Ad Referendum manteve a proporção na destinação

do recurso anteriormente alocado pelo Colegiado em recursos PROAP-UNILA. Aprovado por unanimidade.

3. Acordo de Cooperação entre PPGRI e IPPDH-MERCOSUL. A coordenação informou que o IPPDH-

MERCOSUL procurou a coordenação para debater possibilidades de projetos e ações em conjuntas em

temas de Direitos Humanos e que para o avance da proposta ambas as instituições deveriam celebrar um

acordo. Foi apresentado que existem várias possibilidades de trabalhos desde a criação de pesquisas

conjuntas, publicações e cursos de formação, além de ser uma aproximação essencial para o impacto social

e na avaliação do PPGRI pela CAPES. Aprovado por unanimidade.

4. Aprovação do Processo Seletivo 2021. O coordenador informou que o processo ocorreu de forma

tranquila, com oitenta e sete inscritos e com um total de vinte aprovados. Informou também que dezoito

aprovados efetivaram a matrícula e que considera o resultado muito bom, dentro do cenário de pandemia.

O coordenador aproveitou para solicitar ao Colegiado Pleno a deliberação para a convocação dos próximos

dos candidatos classificados para preenchimento das vagas remanescentes. Aprovado o Processo Seletivo e

a convocação dos classificados para preenchimento das vagas remanescentes.

5. Distribuição de Orientações. O coordenador apresentou o atual panorama de orientações ativas no

PPGRI e a sugestão da banca de seleção para a turma aprovada no Processo Seletivo 2021 já com as

alterações em virtude da convocação das vagas remanescentes. A coordenação informou que o Professo

Marcelino encaminhou por e-mail a solicitação para não orientar a discente Mayara Amaral de Andrade por

não entender que a orientação estava alinhada aos seus projetos de pesquisa. O professor Lucas Mesquita

se disponibilizou a orientar após consulta as demais docentes da linha. As orientações ficaram aprovadas

conforme tabela em anexo:

 

Docente Discente

Ana Carolina

Geórgia Amarante Pinheiro

Monteiro

Matheus dos Santos da Silveira

Manoel de Jesus Silva Neto

Fernando Romero Auriane Ferreira de Sousa
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Gustavo Oliveira

Willian Figueiredo Cardoso

Guilherme Suzin Pereira da Rosa

Karen Honório

Maria Luisa Burt Aquino

Marilia Jecane Massava

Débora Nicodemo

Lucas Mesquita

Alessando Calidoni

Raissa Januzzi Pessotti

Mayara Amaral de Andrade

Mamadou Alpha

Julia Portela Malta Brandão

Thaila Marina Muzika

Gessica Noelin de Almeida Trevisol

Marcelino Lisboa Thaís Ferreira Tonhá

Paula Fernandez Gabriela Dotti Chioquetta

Ramon Blanco

Mayara Karolyne Oliveira Costa

Sanel Charlotin

Roberta Traspadini Emanuely Gestal da Silva

 

6. Alocação de Bolsas 2021. A coordenação informou que a PRPPG no final de 2020 divulgou edital de

novas bolsas, sendo duas para cada PPG, chamadas de PROBIU e posteriormente informou que a CAPES

disponibilizou mais uma bolsa ao PPGRI. O coordenador explicou a atual distribuição de bolsas e informou

que a Comissão de Bolsas definiu alocar as duas bolsas PROBIU para a turma com entrada em 2021 e a

bolsa CAPES para a turma 2020. Informou também que a Comissão de Bolsas vai estudar uma minuta para

avaliação na renovação e distribuição de bolsas. Após debate, aprovado por unanimidade.

7. Eleição para a Coordenação. A coordenação informou que em virtude do final do mandato da atual

coordenação, foi aberto o processo eleitoral e que os interessados deveriam encaminhar e-mail de registro

para a secretaria. O secretário informou que somente um chapa foi registrada, com a composição Lucas

Mesquita para Coordenador e Ramon Blanco para Vice Coordenador. A chapa foi aprovada por unanimidade.

 

8. Retorno dos Critérios de Avaliação Docente. A coordenação informou que em 2020 o Colegiado

Pleno aprovou a Resolução Nº 2/2020/PPGRI, que trata sobre a suspensão dos critérios de

recredenciamento docente em virtude do quadro de pandemia. Dado que em 021 o PPGRI entra em um

novo quadriênio a coordenação propõe a revogação da Resolução Nº 2/2020/PPGRI, e que se retorne os

critérios de recredenciamento docente vigente. A coordenação informou que quando saírem o novo Qualis

será proposto uma revisão dos critérios. Aprovado por unanimidade.

9. Representação Comissão de Bolsa. O coordenador informou a necessidade de nova representação

docente e discente para a Comissão de Bolsas. A coordenação sugeriu o envio de uma chamada por email
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para a composição. O prof. Ramon Blanco manifestou o interesse em continuar. O encaminhamento foi

aprovado por unanimidade.

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

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

colegiado.

(Assinado digitalmente em 11/04/2021 17:20 ) 

FERNANDO GABRIEL ROMERO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2118407 

(Assinado digitalmente em 01/04/2021 09:10 ) 

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 1853057 

 

 

 

(Assinado digitalmente em 15/03/2021 21:23 ) 

KAREN DOS SANTOS HONORIO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 1069136 

 

 

 

(Assinado digitalmente em 15/03/2021 21:16 ) 

LUCAS RIBEIRO MESQUITA 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE 

PPGRI (10.01.06.02.04.06) 

Matrícula: 2144098 

 

 

 

(Assinado digitalmente em 15/03/2021 19:04 ) 

LUIZ FERNANDO KIIHL MATIAS 

ADMINISTRADOR 

Matrícula: 1661292 

 

 

 

(Assinado digitalmente em 16/03/2021 11:08 ) 

MAMADOU ALPHA DIALLO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2139247 

 

 

 

(Assinado digitalmente em 15/03/2021 22:29 ) 

RAMON BLANCO DE FREITAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2089331 

 

 

 

(Assinado digitalmente em 16/03/2021 13:50 ) 

ROBERTA SPERANDIO TRASPADINI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 1882394 

 

 

 

(Assinado digitalmente em 15/03/2021 20:30 ) 

BALTAZAR ERNESTO ZERO 

DISCENTE 

Matrícula: 2020100000011756 

 

 

 

(Assinado digitalmente em 22/03/2021 15:37 ) 

JOÃO ALÍPIO ANASTÁCIO DE PAULA CORREA 

DISCENTE 

Matrícula: 2019201000000373 
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