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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 vinte 

de outubro de dois mil e vinte e dois. 

 

 

Aos vinte dias de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, a partir das catorze horas, em sala virtual 1 

da 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 representante discente titular, Luan Pessoa; e do 5 

representante discente suplente, Roberto Mateus Neves. Como convidado para a discussão do ponto 6 

2 da pauta, participou o prof. Jonnas Vasconcelos. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) 7 

informes; 2) encaminhamento sobre questão de plágio; 3) designação de orientação; 4) indicação de 8 

comissões; 5) afastamento para pós-doutorado de Victor Coutinho Lage; e 6) o que ocorrer. No item 9 

1) informes, a Representação Discente informou que a titularidade da Representação passa a ser 10 

ocupada por Roberto Mateus, ao passo que Luan Pessoa passa a ocupar a suplência. A Coordenação 11 

deu os seguintes informes. Primeiro, foram lembrados os dois eventos atualmente organizados pelo 12 

PPGRI através de diferentes parcerias. Um deles é o II Seminário Unilab-UFBA de RI, que ocorrerá 13 

entre os dois 08 e 10 de novembro; o outro é o Seminário Interinstitucional, em parceria com 14 

programas de pós-graduação da UFG, UFU, PUC-SP, PUC-Rio e UNILA, composto por quatro 15 

encontros até o final do ano. O segundo informe foi sobre a publicação dos editais do CAPES-Print, 16 

em diferentes modalidades. O Edital Interno ao PPGRI para indicação de bolsas de doutorado 17 

sanduíche será publicado até o início da próxima semana. No item 2) encaminhamento sobre 18 

questão de plágio, o Colegiado discutiu o documento “Relatório e Diretrizes sobre Plágio Acadêmico 19 

para o PPGRI/UFBA”, preparado pelo professor Jonnas e enviado previamente ao Colegiado. Essa 20 

discussão deu continuidade ao que foi abordado pelo Colegiado na reunião ordinária do mês de agosto 21 

a partir de um caso de plágio em disciplina do semestre 2022.1 comunicado à Coordenação. Após 22 

esclarecimentos do prof. Jonnas acerca do documento e ampla discussão do Colegiado, as duas 23 

propostas feitas no Documento foram acolhidas. Dessa forma, os encaminhamentos foram os 24 

seguintes. Primeiro, o prof. Jonnas fará a proposta de uma minuta da Instrução Normativa que dispõe 25 

sobre o assunto, que será encaminhada para apreciação do Colegiado. Segundo, o Colegiado retomará 26 

o caso específico relatado à Coordenação em reuniões futuras, ainda no início de 2023, a fim de 27 

definir os encaminhamentos pertinentes. Terceiro, a Coordenação do PPGRI reforçará junto à 28 

PROPG a necessidade da promoção de discussões públicas sobre o tema, assim como envidará os 29 

esforços possíveis para a promoção das mesmas no âmbito do próprio Programa. No item 3) 30 

designação de orientação, o Colegiado formalizou a orientação da doutoranda Livia Liberato pelo 31 

professor Renildo Souza. No item 4) indicação de comissões, foi indicada a comissão referente à 32 

Seleção Interna ao PPGRI para Doutorado Sanduíche. Esse processo seletivo está vinculado ao Edital 33 

003/2022 da PROPG, no âmbito da CAPES-Print UFBA, e a formação da Comissão está em 34 

conformidade com a exigência do mesmo. Os nomes indicados são: a professora Isabella Lamas, da 35 

Unilab; o professor Victor Coutinho Lage e o professor Helder do Vale, ambos do PPGRI; e a 36 

doutoranda do PPGRI Livia Liberato. A Comissão será nomeada apenas após o término do período 37 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-ppgri
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das inscrições, verificada a ausência de incompatibilidades. O Edital Interno será publicado no início 38 

da próxima semana. O Colegiado aprovou a indicação da Comissão. No item 5) afastamento para 39 

pós-doutorado de Victor Coutinho Lage, o Colegiado aprovou o afastamento do Professor para 40 

pós-doutorado entre 01 de março de 2023 e 28 de fevereiro de 2024, sendo os 3 primeiros meses na 41 

Universidade Paris 8, com bolsa do CAPES-Print, e os meses seguintes na PUC-Rio, com recursos 42 

próprios. No item 6) o que ocorrer, nada foi trazido à Reunião. Nada mais havendo a tratar, a 43 

Reunião foi encerrada às quinze horas e quinze minutos pelo Coordenador do Programa e esta Ata 44 

lavrada por mim, Victor Coutinho Lage, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e todos os 45 

membros presentes. Salvador, vinte de outubro do ano de dois mil e vinte e dois. 46 
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Emitido em 20/10/2022

ATA Nº 8501/2022 - IHAC (12.01.11) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado eletronicamente em 31/10/2022 16:08 )
ANDREA CARDOSO VENTURA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DADM/EADM (12.01.58.17)
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