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Ata da reunião ordinária do Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Relações Internacionais da 

Universidade Federal da Bahia, realizada no dia três de 

março de dois mil e vinte e três. 

 

 

No dia três de março de dois mil e vinte e três, a partir das dez horas e trinta minutos, em sala virtual 1 

da plataforma Google Meet (https://meet.google.com/tsv-qdng-cpg), reuniu-se ordinariamente o 2 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI), com a presença do 3 

Coordenador, prof. José Sacchetta Mendes; do Vice Coordenador, prof. Daniel Aragão; da profa. 4 

Andréa Cardoso Ventura; da profa. Denise Vitale, do prof. Paulo Balanco; e do representante 5 

discente titular, Roberto Mateus Neves. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) 6 

informes; 2) homologação do resultado da seleção de 2023 para novos discentes de Mestrado, 7 

Doutorado e aluno estrangeiro; 3) pedido de transferência de discente de Mestrado da Universidade 8 

Federal da Integração Latino-Americana (Unila) para o PPGRI (UFBA); 4) escolha de responsável 9 

científico e aprovação de texto do Acordo de Cooperação com o Centro de Investigações de Economia 10 

Internacional da Universidade de Havana; 5) Situação de discentes (prazos, aproveitamentos, 11 

desligamentos); 6) o que ocorrer. Na convocação da reunião foram encaminhados aos membros do 12 

Colegiado os seguintes documentos para instruir a pauta: a) resultado da seleção de Mestrado 2023; 13 

b) resultado da seleção de Doutorado 2023; c) resultado da seleção de aluna estrangeira 2023; d) 14 

pedido de transferência de discente da Unila, proposta de pesquisa, histórico de Mestrado em 15 

Relações Internacionais, histórico de graduação em Direito e diploma em Direito obtido pelo 16 

requerente no Centro Universitário Nassau (Pernambuco), RG do requerente; e) minuta do Acordo 17 

de Cooperação entre o PPGRI/UFBA e o Centro de Investigações em Economia Internacional da 18 

Universidade de Havana. No item 1) Informes, a Coordenação comunicou a chegada a Salvador do 19 

docente visitante Antonio Romero Gómez, da Universidade de Havana (Cuba), que permanecerá por 20 

duas semanas no PPGRI participando de agenda de atividades, entre elas a Aula Inaugural do 21 

semestre letivo 2023.1 no dia 13 de março, de aula extraordinária e mesa de debate no Congresso da 22 

UFBA em 15 de março. Também foi informado do prazo prorrogado de inscrições de trabalhos até o 23 

dia 21 de março para o Encontro da Associação Brasileira de Relações Internacionais, que ocorrerá 24 

em julho deste ano. No item 2), homologação do resultado da seleção de 2023 para novos 25 

discentes de Mestrado, Doutorado e aluno estrangeiro, foram homologados os resultados da 26 

segunda fase das seleções de discentes para as novas turmas de Mestrado, Doutorado e Aluno 27 

Estrangeiro, conforme resultados informados aos membros do Colegiado, contando com a aprovação 28 

final de 11 (onze) candidatos para o Mestrado, 5 (cinco) para o Doutorado e 1 (uma) candidata a aluna 29 

estrangeira. No item 3) pedido de transferência de Bruno Moraes Arraes Sampaio, aluno de 30 

Mestrado da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) para o PPGRI 31 

(UFBA), a Coordenação apresentou histórico da solicitação, iniciada em julho de 2022, e informou 32 

que o solicitante não apresentou pedido formal, além de mensagens de email, numa das quais enviou 33 

seus documentos, porém sem petição. O Colegiado fez breve debate sobre o pleito, observando que 34 

o solicitante: não justificou o pedido de transferência; foi reprovado recentemente na seleção para o 35 

Mestrado do PPGRI-UFBA; tem proposta de pesquisa frágil, ainda mais para um aluno de segundo 36 

semestre na pós-graduação. Por fim, a transferência de Bruno Moraes Arraes Sampaio ao Mestrado 37 
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do PPGRI-UFBA foi indeferida por unanimidade. No item 4), escolha de responsável científico e 38 

aprovação de texto do Acordo de Cooperação com o Centro de Investigações de Economia 39 

Internacional da Universidade de Havana, após debate, o Colegiado designou o Prof. Daniel 40 

Aragão como responsável científico pelo convênio e aprovou por unanimidade o texto da minuta 41 

compartilhada previamente com os membros do Colegiado. O acordo já veio assinado pela reitora da 42 

Universidade de Havana e, da parte da UFBA, será firmado pelo reitor prof. Paulo Miguez. No item 43 

5), situação de discentes, foram analisadas as seguintes questões: a) sobre a solicitação do discente 44 

de doutorado Moisés Conde Silva de Oliveira de cursar uma disciplina optativa na Pós-Graduação de 45 

Economia em 2023.1, o Colegiado definiu que, como duas disciplinas já foram cursadas por ele 46 

externamente ao PPGRI, as outras disciplinas optativas da carga horária mínima devem ser 47 

necessariamente cursadas entre as ofertadas pelo Programa; disciplinas adicionais de outros 48 

programas podem ser cursadas pelo discente, mas não poderão ser aproveitadas para cumprimento da 49 

carga horária de disciplinas optativas mínima exigida pelo doutorado do PPGRI; b) sobre a solicitação 50 

de aproveitamento de disciplinas pela discente de doutorado Lívia Liberato de Matos Reis, o 51 

Colegiado entendeu que deveria avaliar melhor a situação, observando a relação de conteúdo entre as 52 

disciplinas realizadas e as que compõem a grade curricular do PPGRI, a carga horária das disciplinas 53 

e a necessidade da aluna de aprofundar a formação no campo de Relações Internacionais a fim de 54 

lograr a obtenção do título de doutorado; o Colegiado definiu que o Prof. Daniel Aragão deveria 55 

analisar a solicitação, inclusive a manifestação do orientador da aluna, e apresentar um parecer para 56 

que o Colegiado decida sobre o pleito na próxima reunião; c) sobre as situações de três alunos das 57 

turmas que entraram em 2020 e 2021 que não tem se comunicado com seus orientadores e não 58 

responderam a dois e-mails enviados pela Coordenação do Programa, estando assim com a avaliação 59 

da atividade Pesquisa Orientada do semestre anterior pendente, o Colegiado decidiu que irá analisar 60 

melhor as situações, inclusive no Regimento da UFBA e Regulamento do PPGRI, e então se 61 

posicionar sobre elas na próxima reunião.No item 6) o que ocorrer, profa. Denise Vitale solicitou 62 

homologação de sua candidatura ao edital Capes-Print nº 003/23 para Missão de Trabalho no Exterior. 63 

A docente apresentou carta de aceite da profa. Kathia Martin-Chenut, da Universidade de Paris 1, que 64 

será sua supervisora na instituição. A profa. Denise Vitale desenvolverá o plano de trabalho “Justiça 65 

climática, direitos humanos e democracia: interfaces conceituais e potencial normativo no contexto 66 

da América Latina” de 08 a 27 de abril de 2024. O Colegiado se posicionou sobre a relevância da 67 

Missão de Trabalho para o PPGRI e, assim, homologou a candidatura. Em seguida, o prof. Daniel 68 

Aragão solicitou homologação de sua candidatura ao edital Capes-Print nº 003/23 para Missão de 69 

Trabalho no Exterior. O docente apresentou carta de aceite do prof. David Sanchez Rubio, da 70 

Universidade de Sevilha, que será seu supervisor na instituição de destino. Prof. Daniel Aragão 71 

desenvolverá seu trabalho “Contradições das Lutas por Direitos Humanos entre o Neoliberal e o 72 

Liberal” no período de 09 a 28 de outubro de 2023. O Colegiado se posicionou sobre a relevância da 73 

Missão de Trabalho para o PPGRI e, assim, homologou a candidatura. Nada mais havendo a tratar, a 74 

Reunião foi encerrada às doze horas e quinze minutos pelo Coordenador do Programa e esta Ata foi 75 

lavrada por mim, José Sacchetta Mendes, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e por 76 

todas as membras e todos os membros presentes. Salvador, três de março de  dois mil e vinte e três.77 
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Emitido em 03/03/2023

ATA Nº 1536/2023 - IHAC (12.01.11) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado eletronicamente em 21/03/2023 15:59 )
DANIEL MAURICIO CAVALCANTI DE ARAGAO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CA/IHAC (12.01.11.02)

Matrícula: 1876832

 (Assinado eletronicamente em 21/03/2023 15:58 )
DENISE CRISTINA VITALE RAMOS MENDES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CA/IHAC (12.01.11.02)

Matrícula: 1813126

 (Assinado eletronicamente em 21/03/2023 15:43 )
JOSE AURIVALDO SACCHETTA RAMOS MENDES

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

PPGRI (12.01.11.08)

Matrícula: 1813503
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