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E-mail de Universidade Estadual de Londrina - Fwd: Comissão de Apoio à Internacionalização da UEL - indicação de componeníes
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Paulo Sergío Basoli <basoli@uel.br>

Esrqduííl de Loís«líiixíí

Fwd: Comissão de Apoio à Internacionalização da UEL - indicação de
componentes
Sandra Maria Fernandes <proex@uel.br>

'iJ,/

29 de novembro de 201811:44

Para: Mara Solange Gomes Dellaroza <dellaroza@uel.br>, Paulo Sergio Basoli <basoli@uel.br>
repassando

---------- Forwarded message
From:: Fabio
Fabio Pitta
Pitta <'fübionitta
<fabiopma@uol.com.br>

Date: qui, 29 de nov de 2018 às 11 :O1

Subject: Comissão de Apoio à Internacionalização da UEL - indicação de componentes
To: viviane@uel.tx <víviane@uel.br>, marluce.fagotti@gmail.com <marluce.fagotti@gmail.com>,

mielkadri@hotmail.com <mielkadri@hotmail.com>, prograd@uel.br <prograd@uelJKr>, mrgfavarªo@gmail.com

<mrgfavaro@gmail.com>, proppg@uel.br <proppg@uel.br>, aemesas@gmail.com <aemesas@gmail.com>,

smeletti@gmail.com <smeletti@gmail.com>, proe-x@uel.br <proex@uel.br>, dellaroza@uel.br<dellaroza@uel.br>,
proplan@uel.br <proplan@uel.br>, bíomsm@uel.br <biomsm@uel.br>, <prorh@uel.br>, <nascimento@ue'l.br>,
<dce@uel.br>

Cc: uelari@uel.br <uelari@uel.br>, cooperacao@uel.br <cooperacao@uel.br>
Prezado(a) colega,

A Assessoria de Relações Internacionais (ARI) conta com uma comissão de apoio à internacionalização da UEL que
tem o objetivo de discutir iniciativas da ARI e das diferentes unidades institucionais em suas ações de
internacionalização. A comissão é formada por nove professores que representam cada um dos centro de estudos.

Desde junho de 2018 esta comissão conta com porta'ria oficial (em anexo, com atribuições e composição). Porém ,

na composição oficial da comissão previa-se não apenas essa ªrepresentação dos cen'tros, mas também uma
composição mais ampla que envofüesse diversos outros representantes, conforme lista abaixo:
- Um representante dos programas e cursos de línguas estrangeiras da UEL
- Um representante da Câmara de Graduação (PROGRAD)
- Um representante da Câmara de Pós-Graduação (PROPPG)

- Um representante da Câmara de Pesquisa (PROF'PG)
- Llm representante da Câmara de Extensão (PROEX)
- Um representante da PROPLAN

- Um representante dos servidores técnico-administrativos indicado pela PRORH
- Um representante estudantil indicado pelo Diretório Central dos Esªtudantes
Essa comissão tem reuniões apenas esporádicas porém constitui-se em um importante fórum de consulta, discussão
e decisão sobre as questões de internacionalizaçã'o da UEL.
Com o objetivo de ter em 2019 a composição completa da comissão de apoio à internacionalização da UEL

conforme inicialmente previsto, gostaríamos de solicitar gentilmente que fossem indicados dois nomes (titular e

suplente) de representantes referentes ao seu âmbito na lista acima. Ápós sua resposta com as indicações,

entraremos em contato com estes representantes no início do próximo ano para inseri-los no contexto da comissão
de apoio à internacionalização da UEL.

Os critérios para indicação podem ser determinados por cada âmbito, considerando-se o objetivo da comissão.
Ficamos no aguardo das indicações quando possível, e agradecemos desde já a atenção.
Atenciosamente,
Prof. Fabio Pitta

Assessoria de Relações Internacionais - UEL
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'GOVERNO 00 ESTADü

23?l4

PORTARIA Nº

ü 6 JUN 2018

Coiisiderando os Processos ífs 21 065/17 e 8598/l 8;

Coiisideraí'xdo a aprovação nos Órgãos Colegiados Superiores, da política de

internacioííalização da UEL;

Consideraiido a necessidade cle constifüir uma Comissao de Apoio à

I?ííternacionalização, de caráter consultivo e deliberativo cot'n as seguintes atribriições:

1. Moriitorar a iinlilementação da política de iiiternacionalização rla UEL;
2. Apoiar ii':iiciativas das difereiites unidades iiistitucionais, ei'n suas ações de

ii'iternacionalização;

3. Propor e acompanhar o Plano Estratégico de Internacionalização da UEL,

envolvendo a foimação de profissionais em i'iíveis de graduação, de pós-graduação- de pesquisW
e de extensão;

4. Acornpanliar e revisar ai'malinente as ações do PDI associadas à

internacionalização da UEL;

5. Acompanbar o desenvolvimeíito das atividades de inobilidade

mternacional de discentes, docentes e de servidores técnico-a«lrninistrativos;

6. Apoiar a Assessoria de Relações Inteinacionais nas decisões relativas à

comuiícação, gestão, n"iobilidade e cooperação iiiternacioiial;
A Reitora da Universidade Estadual de Londrina no uso de suas ati'ibuições

legais

RESOLVE:
I

Constituir a Comissão de Àpoio à Internacioxia!izüção, de caráter consultivo e
deliberativo, coin os seguiiütes meínbros:

?

l
Titular: Joliiida de Moraes Alyes
Titular: Diene Eire de Mello

Su ylente: Àndré Azevedo da Fonseca

Titular: Tiago Severo Peixe
Suplexite: Marselle Nobre de Carvalho
CTU

CLCH

Titular: Mariana Àparecida Bologna Soares de Andrade
S.uplente: RenataStolfMoreira
Titular: Milena Kanasliiro

l

-Tifülai=r'Gilm'ffirAfüud"i ' - -- - l

Titular: Valter Harry Bumbieris Júnior

Suplente:RicardoRalisch .

Titular: l)ietro Chifüenti - - - - n-

A Comissão será coordenada pela Assessoria de Assuntos ][iíterixacionais- ARI.

III-

A presente Portaria eiitra ein vigor,

data de sua pul cação.
lí
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Prof' Dra. Bereiiice,
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