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Ata da 6ª Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, instituída pela portaria PRPPG Nº 05,

de 09 de outubro de 2019.

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta 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, o Professor Gustavo Oliveira

Vieira, a Professora Roberta Sperandio Traspadini e como ouvinte o Discente João Alípio Anastácio de Paula Corrêa 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.

Por indicação do coordenador e decidido por unanimidade, foi invertido a ordem dos pontos de pauta e os informes foram deixados

como último ponto de pauta e foi incluído o ponto de pauta “Vagas de discentes desligados do programa”.

Primeiro ponto de pauta:  O coordenador iniciou informado que, de acordo com o regimentoNomeação do Colegiado Executivo.

do programa, o colegiado executivo é formado pelo Coordenador, Vice-Coordenador e mais três docentes do programa,

preferencialmente representando as linhas de pesquisa do PPGRI. Logo após a explanação do coordenador, a Professora Ana e o

Professor Gustavo se prontificaram a representar as suas linhas e o coordenador informou que a Professora Paula se prontificou a

representar a sua linha em reunião anterior do Programa. Assim, o Colegiado Executivo ficou composto por: Coordenador Professor

Lucas, Vice-Coordenador Professor Ramon, Professora Ana, Professor Gustavo e Professora Paula. Na sequência o coordenador

aproveitou para informar que o Discente Taciano Paulo Duarte foi indicado pelos discentes para a Comissão de Bolsas, sendo

aprovado pelo colegiado. Assim, a Comissão de Bolsas fica assim formada: Professor Lucas, Professora Paula, Professor Ramon e

Discente Taciano.

Segundo ponto de pauta:  O coordenador abriu o debate sobre asNormativa sobre proficiência e atividades complementares.

normativas informando que foi feito um contato com o Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Lingua(gem), para a realização da

prova de proficiência em inglês, como instrumento de certificação para os discentes do Programa. Para além da prova, o colegiado

decidiu que serão aceitos certificados de proficiência instituições certificadoras, de ensino e de cursos projetos de extensão da

UNILA. Foi definido que o nível intermediário será considerado como o mínimo para aprovação da proficiência. Logo após o

debate ambas as normativas foram aprovadas.

Terceiro ponto de pauta:  O coordenador iniciou o debate informando que o Professor MarcelinoDisciplinas Optativas 2020.2.

Teixeira Lisboa informou anteriormente que desejaria ofertar uma disciplina optativa no semestre 2020.2 nas sextas-feiras no

período da tarde. Logo após o Professor Gustavo informou que desejaria de ofertar uma disciplina nas segundas-feiras no período

noturno e a Professora Roberta informou que desejaria ofertar uma disciplina de forma concentrada nas quintas-feiras e sextas-feiras

no período noturno e sábado no período diurno, com um encontro mensal. Assim, as disciplinas para o semestre 2020.2 fica

conforme a tabela a seguir:

Disciplina Caráter Docente Dia Período

Teoria das RI I Obrigatória
Ana Carolina Teixeira

Delgado Terça-feira Noturno



Teoria das RI II Obrigatória Ramon Blanco de Freitas Terça-Feira Noturno

Metodologia de Pesquisa em
RI Obrigatória Lucas Ribeiro Mesquita Quarta-feira Noturno

OP I Optativa Gustavo Oliveira Vieira Segunda-feira Noturno

OP II (concentrada em 1
semana por mês)

Optativa
Roberta Sperandio

Traspadini

Quinta-feira Noturno

Sexta-Feira Noturno

Sábado Diurno

OP III Optativa Marcelino Teixeira Lisboa Sexta-Feira Matutino

Quarto ponto de pauta: V O coordenador informou que um dos discentesagas de discentes desligados do programa. 

provavelmente será desligado do programa pois não tem comparecido as aulas das matérias obrigatórias e também não apresentou

justificativa para as faltas. Também foi informado que o discente em questão entrou em contato solicitando informações de formas

de trancamento do curso, e que a secretaria buscou o contato com o mesmo. Tendo a possibilidade do desligamento, o coordenador

sugeriu que fosse chamado para a vaga, caso o desligamento venha de fato acontecer, o próximo candidato do Edital 01/2018 e a

sugestão foi aceita pelo colegiado. Em seguida o Professor Gustavo sugeriu que tal procedimento fosse adotado como praxe pelo

PPGRI e a sugestão também foi aceita pelo colegiado.

Informes: O coordenador informou sobre a sua participação na reunião de área em Brasília e sobre as novas metodologias de

avaliação da CAPES. Em seguida o Técnico-Administrativo em Educação Luiz Fernando fez um panorama sobre o perfil dos

inscritos no Edital 01/2019.

Considerando a pauta finalizada, encerrou-se a reunião às onze horas e cinquenta minutos e eu, Luiz Fernando Kiihl Matias,

Administrador, lavro a presente ata, para assinatura após leitura e aprovação pelo colegiado.

(Assinado eletronicamente em 14/10/2019 21:49)
ANA CAROLINA TEIXEIRA DELGADO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 2344417

(Assinado eletronicamente em 15/10/2019 10:59)
GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1853057

(Assinado eletronicamente em 15/10/2019 16:26)
LUCAS RIBEIRO MESQUITA
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 2144098

(Assinado eletronicamente em 16/10/2019 14:07)
LUIZ FERNANDO KIIHL MATIAS

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 1661292



(Assinado eletronicamente em 14/10/2019 18:11)
RAMON BLANCO DE FREITAS

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 2089331

(Assinado eletronicamente em 15/10/2019 11:45)
ROBERTA SPERANDIO TRASPADINI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1882394
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