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Aos  dias do mês de  do ano de dois mil e vinte e um, às vinte e quatro março 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, a Professora Karen dos Santos Honório, 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 d  do Programa de Pós-Graduação em Relaçõeso Colegiado Pleno
In te rnac iona i s ,  com a  segu in te  pau ta :

Ponto único: A coordenação iniciou a reunião explicando a importância de
implementação de critérios objetivos para análise da distribuição das bolsas alocadas
no PPGRI, tendo em vista a escassez de bolsas no programa, aliado a um cenário
nacional e institucional no qual não há previsão de mudanças. A Coordenação
explicou que a proposta de critério foi construída pela Comissão de Bolsas do PPGRI
e encaminhada para os membros anteriormente para análise e sugestões. A Prof.
Ana Carolina colaborou com o debate expondo a concordância com a proposta
encaminhada, ressaltando, porém, a necessidade de dar um maior destaque aos
critérios socioeconômicos, visto a situação das bolsas no PPGRI. Em seguida a
Professora Karen reforçou a necessidade de estabelecer um peso maior aos critérios
socioeconômicos, inclusive por ser a bolsa um instrumento é essencial para mudar o
perfil do egresso da pós-graduação. O representante discente João Alípio chamou
atenção para a necessidade de estabelecer limites para pontuação em determinados
critérios de forma a evitar uma supervalorização de alguns critérios na avaliação. O
representante discente Baltazar relatou sua experiência e reforçou a necessidade de
pensar a bolsa como um instrumento de permanência estudantil na pós-graduação.
Em seguida o Prof. Gustavo acompanhou os colegas e sugeriu uma ampliação nas
atividades consideradas como extensão universitária. O Coordenador colocou a
importância de simular a aplicação da proposta para verificar se a aplicação está
condizente com a ideia geral. O Vice Coordenador explica que a ideia de pesos vai
colocar que os eixos de produção acadêmica e atividade acadêmica ficariam
somente como desempate para os candidatos socioeconomicamente vulnerável e
que esse é a ideia geral debatida. A Professora Karen sugere que seja incluída o
item Escola Pública no eixo socioeconômica e que seja solicitado a PRAE os critérios
utilizados para a seleção de auxílio discentes de graduação, para auxiliar na
construção dos itens do eixo. O Técnico-Administrativo Luiz ponderou que os itens do
eixo socioeconômico sobre a aplicabilidade para estudantes não-brasileiros. A
Docente Karen considerou que seria interessante perguntar a PROINT sobre os
dados utilizados para a distribuição para discentes não-brasileiros. A partir das



sugestões dos colegas a Coordenação apresentou uma adequação à proposta,
conforme tabela em anexo, readequando os pesos e limitando limites de pontuação
em algumas atividades. Encaminhamento: A proposta em anexo foi aprovada

Considerando eu, Luiza pauta finalizada, encerrou-se a reunião as doze horas e 
Fernando Kiihl Matias, Administrador, lavro a presente ata, para assinatura após
leitura e aprovação pelo colegiado.
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