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Ata da 1ª Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, instituída pela portaria PRPPG
Nº 05, de 15 de fevereiro de 2019.

Aos dois três do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, se reuniram na sala onze,
localizada no espaço três, do bloco quatro, do Parque Tecnológico de Itaipu, o Coordenador Professor Lucas Ribeiro
Mesquita, o Vice-Coordenador Professor Ramon Blanco de Freitas, a Professora Ana Carolina Teixeira Delgado, a Professora
Paula Daniela Fernandez e o Professor Mamadou Alpha Diallo para reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Relações Internacionais (PPGRI-UNILA). Também estava presente o Técnico-Administrativo em Educação Luiz Fernando
Kiihl Matias.

Primeiro ponto de pauta: Informes. O coordenador iniciou informando sobre os canais de comunicação do programa e
possível mudança na estrutura atual da página do programa, que está sendo debatida junto a SECOM. Informa também que o
Técnico-Administrativo em Educação Luiz Fernando Kiihl Matias será responsável pela secretaria do programa. Em seguida
ele informa que a coordenação e secretaria ficaram localizadas no bloco quatro, espaço três do Parque Tecnológico de Itaipu,
sendo que a sala da coordenação ainda não estruturada pela SECIC. Informa também sobre as deliberações da Comissão de
Seleção de Discentes e os dados relativos ao processo seletivo e que será feito um levantamento dos dados dos inscritos para
análise futura do perfil do candidato. Em seguida faz o relato da sua participação na Reunião do Fórum de Coordenadores da
Área de Ciência Política, organizado pela Associação Brasileira de Ciência Politica em São paulo, evidenciando o processo de
transição no sistema de avaliação da CAPES na pós-graduação. A coordenação também solicitou aos docentes a necessidade
de atualização das suas páginas pessoais no SIGAA. Finalizou informando que os PPGRI adotará como prática a utilização
dos documentos por meio digital sempre que possível.

 Segundo ponto de pauta: Regimento Interno do Programa e Normativas. O coordenador abriu o debate informando que 
conforme estabelecido em reuniões anteriores havia a necessidade de ser atualizado o regimento interno do PPGRI de forma a
preencher algumas lacunas. A coordenação pontua que o regimento interno foi enviado com antecedência pela coordenação
aos docentes do Programa para conhecimento e análise. Após apresentação a coordenação abre para questionamentos e
dúvidas acerca do documento. A coordenação sugere que alguns artigos do Regimento Interno fossem transformadas em
Resoluções Internas do PPGRI, devido ao fato desse tipo de instrumento serem normativas mais flexíveis e mais céleres à
mudanças necessárias no futuro. O coordenador informa que as propostas de Resoluções Internas seriam de: Atividades
Complementares, Estágio de Docência, Validação de Créditos, Discentes Especiais e Critérios de Credenciamento,
Recredenciamento e Descredenciamento de Docentes. A coordenação reforça que essas resoluções não impactariam na
estrutura regimental do Programa, mas que são normativas são complementares ao regimento do Programa e são semelhantes
as informações contidas na minuta enviada. Não tendo nenhuma sugestão de alteração dos textos o colegiado aprova por
unanimidade o texto do Regimento Interno e as Resoluções de Atividades Complementares, Estágio de Docência, Validação

 de Créditos, Discentes Especiais e Critérios de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento de Docentes. Nesse
sentido, a Secretaria do PPGRI encaminhará para o Consuni do ILAESP a aprovação do Regimento Interno.

Terceiro ponto de pauta: Comissão de Bolsas. O coordenador informa que é necessário a criação de uma Comissão de Bolsas 
do PPGRI, conforme determinação da PRPPG, composta pelo coordenador, por um docente do Programa e por um discente. O
colegiado decidiu pela indicação da professora Paula Fernandez e após a primeira turma, a inclusão de um discente do
programa.

Quarto ponto de pauta: Definiu-se que as próximas reuniões serão nos dias vinte e quatro de abrilData das futuras reuniões. 
e no dia vinte e nove de maio.

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 pelo colegiado.
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