MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Ata da 9ª Reunião da Comissão de Seleção do Programa Pós-Graduação em
Relações Internacionais, instituída pela Portaria Nº 01/2020/ILAESP
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e
quarenta minutos se reuniram em reunião virtual realizada pelo sistema Conferencia Web RNP, o Professor Lucas Ribeiro Mesquita, o Professor Ramon Blanco de Freitas e a Professora
Roberta Sperandio Traspadini para reunião da Comissão de Seleção de Discente Regulares,
para ingresso em 2021, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, com a
seguinte pauta:
Ponto único. Inconsistência na divulgação dos resultados da 3ª fase.
O secretario iniciou informando que após recebimento de e-mails por parte dos candidatos,
verificou que cometeu um erro no lançamento dos resultados preliminar e final da 3ª fase do
processo seletivo. Os candidatos inscritos sob o número 5970 e 6013 tinham em ambas as
divulgações a situação informada como aprovado, e os candidatos inscritos sob o número 5987
e 6047 com a situação informada como reprovado. Porém o arquivo encaminhado pela
comissão de seleção no dia 11 de dezembro de 2020 informava situação contrária, onde as
inscrições 5970 e 6013 estavam reprovados e 5987 e 6047 como aprovados. Diante da
situação, o secretário propôs aos membros da comissão o seguinte encaminhamento: (1)
suspensão do resultado final; (2) retificação do resultado preliminar da 3ª fase; (3) reabertura
do prazo para recursos da 3ª fase para os candidatos 5970, 6013, 5987 e 6047 de 21 a 23 de
dezembro de 2020 (por analogia aos prazos de recurso presentes no edital); (4) divulgação da
homologação do resultado da 3ª fase dia 24 de dezembro de 2020; e (5) divulgação do
resultado final dia 24 de dezembro de 2020. Além disso o secretário sugeriu que fosse emitida
uma nota explicando os acontecimentos para ser divulgada no Portal de Editais da Unila. A
comissão, após debate deliberou por acolher as sugestões do secretário.
Considerando a pauta finalizada, encerrou-se a reunião às dezoito horas e eu, Luiz Fernando
Kiihl Matias, Administrador, lavro a presente ata, para assinatura após leitura e aprovação pela
comissão.
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