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DEFESA PÚBLICA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO ACADÊMICO 
 

No dia 08 de abril de 2021, no horário de 14h00 (fuso horário de Brasília) às 14h em sala de 

videoconferência¹, foi realizada a defesa pública de dissertação da mestranda MANUELLA 

SAMPAIO DA SILVA intitulada “Memórias do exílio na fronteira: trajetória e resistência de 

exilados paraguaios em Foz do Iguaçu”, no âmbito do programa de Pós-graduação em Integração 

Contemporânea da América Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em 

nível de mestrado acadêmico. A Banca Examinadora foi constituída pela presidente Profª. Drª. 

Tereza Maria Spyer Dulci (PPGICAL/UNILA, orientadora), pelo coorientador Prof. Dr. Paulo 

Renato Silva (UNILA) e pelos(a) avaliadores: Prof. Dr. Félix Pablo Friggeri (PPGICAL/UNILA), 

Prof. Dr. José Lindomar Coelho Albuquerque (UNIFESP) e Profª Drª Lorena Marina Soler (Universidad 

de Buenos Aires – Arg.). Após a apresentação da dissertação pela subscrita mestranda, a banca 

avaliadora emite o seguinte parecer: 

 

A banca destaca a qualidade geral do trabalho, especialmente seu ineditismo. Igualmente, ressalta 

a qualidade do processo investigativo, bem como da escrita e o bom trabalho de revisão 

bibliográfica. Por estes motivos, sugere sua publicação e o aprofundamento do trabalho no 

doutorado. 

 

DECISÃO: 
( X ) Aprovada; 
(   ) Aprovada, sugerindo incorporação, na versão final, de observações feitas pelos examinadores; 
(   ) Aprovada, condicionada ao cumprimento de exigências feitas pelos(as) examinadores(as); ou 
(   ) Reprovada (condicionada a nova apresentação, em 60 dias, caso a banca assim decida por escrito). 
 

Eu, Drª Tereza Maria Spyer Dulci, orientadora da pesquisa, lavrei a presente ata que segue por 

mim assinada, pelo coorientador e pelo membro interno à UNILA, pelo SIPAC, em total 

concordância de membros avaliadores externos a IES, para que surta os efeitos legais necessários. 

 

 

 

¹: Em atenção a regulamentações nacionais (GOV., CAPES e UNILA) e recomendações internacionais (OMS), a Banca foi realizada 
por meio de videoconferência em decorrência de medidas sanitárias relacionadas ao isolamento social visando conter o avanço de 

contaminação pelo vírus causador da infecção COVID-19. 
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