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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 quinze 

de setembro de dois mil e vinte e dois. 

 

 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, a partir das catorze horas, em 1 

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

se 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 4 

Sacchetta; da Profa. Andréa Cardoso Ventura; do representante discente titular, Luan Pessoa; e 5 

do representante discente suplente, Roberto Mateus Neves. A reunião foi convocada com a seguinte 6 

pauta: 1) informes; 2) aprovação dos editais para os processos seletivos de mestrado e doutorado; 3) 7 

discussão sobre formatos aceitos pelo Programa para teses de doutorado; 4) exigência de proficiência 8 

em língua inglesa para as turmas de 2021 e 2022; 5) solicitações de utilização de recurso do PROAP; 9 

6) solicitação de equivalência de componentes; 7) revisão de procedimentos para solicitação de 10 

diploma; 8) o que ocorrer. No item 1) informes, o Coordenador reportou ao Colegiado que o PPGRI 11 

manteve a nota 4 na última Avaliação Quadrienal da CAPES, o que foi considerado um resultado 12 

positivo. O parecer da CAPES será objeto de discussão com os corpos docente e discente em uma 13 

reunião de autoavaliação e acompanhamento do planejamento estratégico a ser realizada ainda em 14 

2022. A Coordenação também informou que fez a indicação dos nomes para a próxima coordenação 15 

de área de Ciência Política e Relações Internacionais da CAPES, seguindo as sugestões dadas pelo 16 

corpo docente e os interesses estratégicos do Programa. No item 2) aprovação dos editais para os 17 

processos seletivos de mestrado e doutorado, o Colegiado aprovou os editais para os processos 18 

seletivos de mestrado e doutorado, que serão publicados e divulgados já na semana que vem, inclusive 19 

com a destinação de uma vaga para estrangeiro(a) no Edital do Doutorado, caso a Comissão de 20 

Seleção entender ser pertinente. No item 3) discussão sobre formatos aceitos pelo Programa para 21 

teses de doutorado, o Colegiado ponderou aspectos positivos e negativos da possibilidade de 22 

aceitação de teses de doutorado em formato de artigos e propôs como encaminhamento que o tema 23 

fosse abordado mais amplamente, possivelmente na próxima reunião de autoavaliação e 24 

acompanhamento do planejamento, prevista para novembro. No item 4) exigência de proficiência 25 

em língua inglesa para as turmas de 2021 e 2022, o Colegiado aprovou a eliminação da exigência, 26 

desde que a Pró-Reitoria seja consultada pela Coordenação e não apresente nenhuma objeção à 27 

decisão. No item 5) solicitações de utilização de recurso do PROAP, o Colegiado aprovou as 28 

seguintes solicitações. Para o discente de mestrado Catharino dos Santos: reembolso de taxa de 29 

inscrição no evento da ANPOCS (R$ 80,00); para o discente de doutorado Luan Pessoa, reembolso 30 

das taxas de inscrição nos eventos da ANPOCS (R$ 200,00) e na ABRI (R$143,00). As solicitações 31 

seguiram o exigido pela Resolução 01/2022 do PPGRI. Além disso, o discente de doutorado Tiago 32 

Matos solicitou o apoio de diárias para a 4º edição do Critical Agrarian Studies and Scholar-Activism, 33 

a ser realizado na University of the Western Cape, em Cidade do Cabo, África do Sul, entre os dias 34 

05 e 10 de dezembro de 2022. Como o discente solicitou cinco diárias e meia e considerando que, 35 

pela tabela da CAPES, cada diária para a África do Sul corresponde a 260 dólares, o Programa não 36 

possui recursos suficientes para o financiamento. Diante disso, a Coordenação consultou a PROPG 37 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-ppgri
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sobre a possibilidade de apoio ao pedido e recebeu sinalização positiva. A partir dessa informação, o 38 

Colegiado aprovou a solicitação, condicionada à alocação de recursos por parte da PROPG. No item 39 

6) solicitação de equivalência de componentes, a doutoranda Lívia Liberato solicitou a equivalência 40 

da disciplina Método (102 horas), cursada durante seu doutorado em Geografia na UFBA com a 41 

disciplina Métodos de Pesquisa em Relações Internacionais (68 horas), do PPGRI. A doutoranda 42 

apresentou toda a documentação necessária. O Colegiado aprovou o pedido. No item 7) revisão de 43 

procedimentos para solicitação de diploma, o Colegiado apreciou a proposta enviada pela 44 

Coordenação e decidiu aprová-la. Com isso, deixa de ser obrigatória a entrega da versão impressa da 45 

dissertação ou da tese para fins de arquivamento no Programa, assim como da versão digital em CD 46 

ou DVD. No entanto, o(a) discente deverá entregar a versão impressa destinada à Biblioteca, caso 47 

esta assim o exija. Além disso, a solicitação de diploma somente ocorrerá com a entrega à Secretaria 48 

da comprovação de depósito da versão final da dissertação ou tese no Repositório Institucional da 49 

UFBA. O documento será publicado no site do Programa e será amplamente divulgado para docentes 50 

e discentes. No item 8) o que ocorrer, a representação discente solicitou que as atas das reuniões do 51 

Colegiado sejam disponibilizadas no site do Programa. A Coordenação providenciará isso em breve. 52 

Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada às quinze horas e dez minutos pelo Coordenador 53 

do Programa e esta Ata lavrada por mim, Victor Coutinho Lage, que, após lida e aprovada, será 54 

assinada por mim e todos os membros presentes. Salvador, quinze de setembro do ano de dois mil e 55 

vinte e dois. 56 
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