
 

_______________________________________________________________________________________ 
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais - PPGRI 

PAF V, sala 308 – Rua Barão de Jeremoabo, s/n – Campus Universitário de Ondina 
CEP 40170-115, Salvador – Ba | e-mail: ppgri@ufba.br 

 
 

 

Ata da reunião ordinária do Colegiado do Programa 

de Pós-Graduação em Relações Internacionais da 

Universidade Federal da Bahia, realizada dia vinte e 

três de abril de dois mil e vinte e um. 
 

 

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, a partir das dez horas, em sala virtual 1 

do Google Meet (https://meet.google.com/ihe-kfir-tid), reuniu-se ordinariamente o Colegiado do 2 

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, com a presença do Coordenador, Prof. 3 

Victor Coutinho Lage, do Vice Coordenador, Prof. Daniel Mauricio Cavalcanti de Aragão, do Prof. 4 

Jonnas Esmeraldo Marques de Vasconcelos, da Profa. Elga Lessa de Almeida, do Prof. Paulo 5 

Antonio de Freitas Balanco, do representante discente Luan Pessoa e da discente Aíla Gomes. A 6 

reunião teve a seguinte pauta: 1 - informes; 2- definição das orientações das turmas de 2021 7 

(mestrado e doutorado); 3 - proposta de Semana de Relações Internacionais conjunta Unilab-UFBA; 8 

4 - solicitação de afastamento para pesquisa de campo do professor Daniele Benzi (ver 9 

documentação em anexo); 5 - indicação de dissertação do Programa para concurso da ABRI; 6 - o 10 

que ocorrer. No item 1, o Coordenador do PPGRI, Victor Coutinho Lage, informou o seguinte. A) o 11 

PPGRI integra a Rede Interdisciplinar da Fulbright, pela qual a UFBA pode receber 12 

pesquisadoras(es) estadunidenses interessadas(os) no tema das relações étnico-raciais, de forma 13 

direta ou indiretamente relacionada aos Estados Unidos. Além da UFBA, participam da Rede, no 14 

Brasil, a UFPA, a UnB, a UFMG e a UFSC, cada uma em um tema diferente. Mais informações no 15 

site: http://www.edgardigital.ufba.br/?p=19747. B) A Fapesb abriu a possibilidade de que as bolsas 16 

que se encerraram entre janeiro e março fossem prorrogadas por até 3 meses. No caso do PPGRI, a 17 

informação foi relevante para as bolsistas Mayara Araújo e Juliana Botelho. A prorrogação não 18 

impacta na implementação das bolsas para as turmas de 2021. C) Ontem, dia 22/04, o prof. Matheus 19 

Souza, coordenador do RI da Unijorge, entrou em contato, propondo que o PPGRI e a Unijorge 20 

organizassem um evento conjunto sobre o Mercosul. O tema é de particular interesse ao Programa e 21 

ao doutorando Luan Pessoa, cuja pesquisa de doutorado é sobre o Mercosul e o Nordeste. Na 22 

próxima reunião, mais informações sobre isso serão dadas. D) Uma outra noticia excelente: o 23 

PPGRI foi contemplado, no último Edital para Professor Visitante da UFBA, e vai receber, a partir 24 

de outubro o professor Andrea Califano, por até 4 anos. O professor preenche todos os requisitos 25 

para compor o quadro docente permanente do Programa e apresentou um plano de atividades 26 

excelente. E) Por fim, foi relatado pela Coordenação o encontro entre docentes e discentes, 27 

realizado no dia 16/04/2021, tendo sido avaliado positivamente. O docente Daniel Aragão informou 28 

que as inscrições para o Encontro Nacional da ABRI estão abertas. No item 2, a Coordenação 29 

informou que fez uma sugestão de distribuição de orientação, levando em conta dois critérios: a 30 

afinidade temática e a distribuição equilibrada entre o corpo docente. Todas(os) docentes foram 31 

consultadas(os). O Colegiado aprovou a distribuição de orientação para as turmas de 2021. Com 32 

isso, da turma de mestrado de 2021: Aíla Marinho Gomes será orientada por Andrea Ventura; 33 

Cosme Fagundes foi sugerido para Luiz Filgueiras (que ainda confirmará se aceita); Gabriel 34 

Monteiro será orientado por Jonnas Vasconcelos; Gustavo Souza, por Victor Coutinho Lage; Laís 35 

Lacerda, por Renata Nagamine; Leandro Igor Ferreira, por Jonnas Vasconcelos; Sheila Santos, por 36 

José Sacchetta. Da turma de doutorado de 2021: Deuinalom Cambanco será orientado por Elsa 37 

Kraychete; Edvaldo Araújo, por Victor Coutinho Lage; Igor Barbosa, por Daniel Aragão; Katiani 38 
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Zape, por Denise Vitale; Luan Pessoa, por Elga Lessa; Moisés Oliveira, por Paulo Balanco; e Tiago 39 

Matos, por Daniel Aragão. No item 3, a Coordenação informou que, a partir de maio, pretende 40 

organizar, em conjunto com a Unilab-Bahia, uma Semana de Relações Internacionais. Será a 41 

primeira semana organizada por essa parceria. A Comissão de Organização será composta por 5 ou 42 

6 pessoas da Unilab e por 5 ou 6 pessoas da UFBA, sendo metade discentes e a outra metade, 43 

docentes. No caso da UFBA, a docente Renata Nagamine, o docente Daniel Aragão e o docente 44 

Victor Coutinho Lage farão parte da Comissão. A Coordenação solicitou que a representação 45 

discente indique uma mestranda ou um mestrando e uma doutoranda ou um doutorando. Além 46 

disso, será convidada uma discente ou um discente da graduação, preferencialmente inscrita(o) na 47 

Área de Concentração em RI do BIH. No item 4, o Colegiado deliberou sobre o pedido de 48 

afastamento do docente Daniele Benzi, para pesquisa de campo na Universidad Andina Simón 49 

Bolivar e em outras instituições no Equador. O Colegiado entende que o afastamento do docente 50 

para a pesquisa de campo é fundamental para a conclusão da última etapa da pesquisa que o mesmo 51 

vem conduzindo no Programa nos últimos anos e que culminará na publicação de um livro autoral, 52 

entre outros produtos intelectuais. Esse afastamento não gerará prejuízo ao planejamento acadêmico 53 

do Programa, tampouco às atividades de orientação do docente. Sendo a pesquisa parte fundamental 54 

das atividades docentes na universidade pública, em geral, e sendo essa pesquisa de campo 55 

específica fundamental para a atividade do docente, em particular, entende-se que o afastamento e o 56 

comprometimento do docente em relação aos resultados que dele advirão evidenciam o interesse do 57 

Programa e, por conseguinte, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton 58 

Santos. O Colegiado aprovou o pedido. No item 5, a Coordenação informou que estão abertas as 59 

inscrições para o Concurso de Teses e Dissertação da Associação Brasileira de Relações 60 

Internacionais (ABRI). O Programa pode indicar uma dissertação de mestrado, que tenha sido 61 

defendida em 2020. Foi formada uma Comissão, composta pelos docentes Daniel Aragão, Victor 62 

Coutinho Lage e pela docente Elga Lessa, para fazer a indicação no prazo estipulado pela ABRI 63 

(04/05/2021). No item 6, o docente Daniel Aragão pediu a inclusão como ponto de pauta da 64 

próxima reunião a apreciação de seu pedido de saída para pós-doutorado. Nada mais havendo a 65 

tratar, a Reunião foi encerrada às dez horas e cinquenta minutos pelo Coordenador do Programa e 66 

esta Ata lavrada por mim, Victor Coutinho Lage, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 67 

todos os membros presentes. Salvador, vinte e três de abril de dois mil e vinte e um. 68 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 23/04/2021

ATA Nº 2564/2021 - IHAC (12.01.11) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 27/04/2021 17:04 ) 
PAULO ANTONIO DE FREITAS BALANCO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

286104

(Assinado eletronicamente em 27/04/2021 18:21 ) 
DANIEL MAURICIO CAVALCANTI DE ARAGAO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1876832

(Assinado eletronicamente em 27/04/2021 16:43 ) 
JONNAS ESMERALDO MARQUES DE

VASCONCELOS 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1281289

(Assinado eletronicamente em 27/04/2021 16:49 ) 
VICTOR COUTINHO LAGE 

COORDENADOR

2406168
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