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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 

primeiro de dezembro de dois mil e vinte e dois. 

 

 

No dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte e dois, a partir das catorze horas, em sala virtual da 1 

plataforma RNP (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-ppgri), reuniu-se 2 

ordinariamente o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, com a 3 

presença do Coordenador, prof. Victor Coutinho Lage; do Vice Coordenador, prof. José Sacchetta; 4 

da profa. Andréa Cardoso Ventura; do prof. Paulo Balanco; do representante discente titular, 5 

Roberto Mateus Neves; e do representante discente suplente, Luan Pessoa. A reunião foi convocada 6 

com a seguinte pauta: 1) informes; 2) homologação da indicação de nomes feita pela Comissão de 7 

Seleção no âmbito do Edital de Doutorado Sanduíche do CAPES Print UFBA; 3) aprovação do 8 

Planejamento Acadêmico do PPGRI, 2023.1; 4) criação de comissão de (re)credenciamento docente 9 

do PPGRI; 5) criação das duas comissões sugeridas na reunião de Autoavaliação e Planejamento 10 

Estratégico realizada no dia 21 de novembro de 2022; e 6) o que ocorrer. No item 1) informes, a 11 

Coordenação repassou os informes relativos às reuniões para Recomposição do Colegiado (primeira 12 

reunião) e de Planejamento Estratégico e Autoavaliação (segunda reunião), ambas realizadas no dia 13 

21 de novembro de 2022. No dia 15 de dezembro, logo após a reunião ordinária do Colegiado, 14 

ocorrerá uma nova reunião para Recomposição do Colegiado, cujo mandato terá início em 01 de 15 

fevereiro de 2023. No item 2) homologação da indicação de nomes feita pela Comissão de Seleção 16 

no âmbito do Edital de Doutorado Sanduíche do CAPES Print UFBA, em conformidade com o 17 

Edital de Seleção Interna ao PPGRI/UFBA para Bolsas de Doutorado Sanduíche (CAPES-Print), 18 

2022, publicado no site do Programa, e com o Edital n.º 003/2022 CAPES PRINT UFBA, o Colegiado 19 

deliberou sobre a indicação ao Comitê Gestor do PRINT/UFBA dos nomes de doutorandos do 20 

Programa, assim como sua ordem de prioridade, que concorrerão à bolsa para doutorado sanduíche. 21 

A Comissão nomeada para a Seleção Interna ao PPGRI/UFBA para Bolsas de Doutorado Sanduíche 22 

(CAPES-Print), 2022, formada pelos professores do PPGRI Helder do Vale e Victor Coutinho Lage, 23 

pela professora da Unilab Isabella Lamas e pela doutoranda do PPGRI Lívia Liberato, e presidida 24 

pelo professor Victor Coutinho Lage, teve acesso à documentação das candidaturas no dia 21 de 25 

novembro de 2022, tendo se reunido no dia 24 do mesmo mês, a fim de analisá-la e proceder à 26 

deliberação sobre os nomes a serem aprovados e sobre a ordem de prioridade a ser indicada ao 27 

Colegiado do PPGRI. As candidaturas submetidas foram avaliadas de acordo com os critérios e pesos 28 

estipulados nos editais supracitados, quais sejam: a) Tradição acadêmico-científica da instituição de 29 

destino – peso 2.0; (b) O curriculum vitae do(a)coorientador(a) na instituição de destino, 30 

considerando, quando pertinente, o seu índice h – peso 1.0; (c) O projeto de pesquisa/plano de 31 

pesquisa submetido, considerando seu mérito, originalidade, relevância e os resultados esperados com 32 

seu desenvolvimento – peso 3,0; (d) Aderência da proposta ao tema do projeto CAPES PRINT UFBA 33 

em que se insere, considerando os temas aos quais o PPGRI está vinculado e os países de destino 34 

elencados nesses temas – peso 1.0; (e) Imprescindibilidade do estágio no exterior para realização da 35 

pesquisa, atestada pelo(a) orientador(a) no PPGRI – peso 3.0. A Comissão de Seleção entendeu que 36 

as propostas submetidas são muito qualificadas e de enorme relevância intelectual e estratégica, tanto 37 
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em relação ao CAPES PRINT UFBA (e à vinculação do Programa a este) quanto ao perfil e à missão 38 

do Programa, assim como aos objetivos e às metas de seu atual Planejamento Estratégico (2021-39 

2024). Ao fim da avaliação da Comissão, deliberou-se pela indicação de quatro nomes ao Colegiado, 40 

na seguinte ordem de prioridade: Tiago Matos dos Santos: prioridade 1; Luan Olliveira Pessoa: 41 

prioridade 2; Igor Palma Barbosa: prioridade 3; e Deuinalom Cambanco: prioridade 4. A indicação 42 

da Comissão de Seleção foi HOMOLOGADA pelo Colegiado. Com isso, a Coordenação enviará a 43 

documentação exigida pelo o Edital n.º 003/2022 CAPES PRINT UFBA ao Comitê Gestor do 44 

PRINT/UFBA. No item 3) aprovação do Planejamento Acadêmico do PPGRI, 2023.1, o 45 

Colegiado aprovou o seguinte Planejamento. Disciplinas obrigatórias: (1) Economia Política do 46 

Desenvolvimento - Prof. Luiz Filgueiras (30h) e profa. Elsa Kraychete (30h) - segunda à tarde (13:55 47 

a 17:35); (2) Teoria das Relações Internacionais - Prof. Daniel Aragão - quarta à tarde (13:55 a 48 

17:35); (3) Seminário de Dissertação - Profs. Jonnas Vasconcelos (30h) e Hélder do Vale (30h) - 49 

sexta à tarde (13:55 a 17:35). Disciplinas optativas: (1) Igualdade e Liberdade na Política Mundial 50 

- Prof. Hélder do Vale - terça à tarde (13:55 a 17:35); (2) Estudos Críticos da Globalização - Prof. 51 

Andrea Califano - sexta de manhã (07:55 a 11:35); e (3) Tópicos Especiais em Relações 52 

Internacionais 4 (China Contemporânea) - Prof. Renildo Souza - quinta à tarde (14:00 a 15:45). 53 

Observações: (a) a disciplina Seminário de Tese, obrigatória para o Doutorado, será oferecida em 54 

outro momento, provavelmente em 2023.2 ou em 2024.1; e (b) a disciplina Tópicos 4 tem carga 55 

horária de 30 horas. A Representação Estudantil reforçou a sugestão de que disciplinas sejam 56 

ofertadas também no período noturno nos semestres seguintes. No item 4) criação de comissão de 57 

(re)credenciamento docente do PPGRI, o Colegiado analisou a proposta de composição de 58 

comissão para o processo de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento do Programa. 59 

Os nomes indicados foram: prof. Daniel Aragão, profa. Denise Vitale e, como docente externa, a 60 

profa. Isabela Nogueira, do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional (PEPI), 61 

da UFRJ. A indicação está em conformidade com o disposto no Regulamento Interno do Programa, 62 

artigo 48, parágrafo 7º. O Colegiado APROVOU a composição da Comissão. No item 5) criação das 63 

duas comissões sugeridas na reunião de Autoavaliação e Planejamento Estratégico realizada no 64 

dia 21 de novembro de 2022, foi discutida uma proposta encaminhada ao Colegiado como resultado 65 

da reunião de Autoavaliação e Planejamento Estratégico do Programa, realizada no dia 21 de 66 

novembro de 2022. Foi sugerida, nessa reunião, a criação de duas comissões: uma dedicada ao 67 

acompanhamento de egressas(os) e ao fomento da produção intelectual discente qualificada; e a outra, 68 

à autoavaliação e à implementação do Planejamento Estratégico do Programa, 2021-2024. Para a 69 

primeira comissão, foram indicados os seguintes nomes: prof. José Sacchetta; prof. Helder do Vale; 70 

e a discente de mestrado Maria Eduarda Carvalho. Para a segunda: prof. Daniel Aragão; prof. Andrea 71 

Califano; e profa. Elga Lessa. O Colegiado APROVOU a criação e a composição das duas comissões. 72 

A Coordenação ficará responsável por encaminhar a cada uma delas a Portaria correspondente e o 73 

material pertinente a cada tema que já esteja disponível. Cada comissão tem mandato até 31 de março 74 

de 2025, podendo ser prorrogado, caso a data de entrega do Relatório Sucupira referente à atual 75 

Avaliação Quadrienal da CAPES seja adiada. Além disso, as comissões apresentarão ao Colegiado, 76 

para a reunião ordinária de março de 2023, um plano de trabalho simples, com metas, ações e prazos 77 

ligados às suas respectivas atuações. No item 6) o que ocorrer, nada foi trazido à Reunião. Nada 78 

mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada às catorze horas e quarenta minutos pelo Coordenador 79 

do Programa e esta Ata lavrada por mim, Victor Coutinho Lage, que, após lida e aprovada, será 80 

assinada por mim e todas(os) as(os) membras(os) presentes. Salvador, primeiro de dezembro de dois 81 

mil e vinte e dois.82 
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 01/12/2022

ATA Nº 9555/2022 - IHAC (12.01.11) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado eletronicamente em 01/12/2022 17:26 )
ANDREA CARDOSO VENTURA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DADM/EADM (12.01.58.17)

Matrícula: 3084178

 (Assinado eletronicamente em 01/12/2022 14:59 )
JOSE AURIVALDO SACCHETTA RAMOS MENDES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CA/IHAC (12.01.11.02)

Matrícula: 1813503

 (Assinado eletronicamente em 01/12/2022 17:12 )
PAULO ANTONIO DE FREITAS BALANCO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEC/FCE (12.01.25.11)

Matrícula: 286104

 (Assinado eletronicamente em 01/12/2022 14:50 )
VICTOR COUTINHO LAGE

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

PPGRI (12.01.11.08)

Matrícula: 2406168
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