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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 dezoito 

de junho de dois mil e vinte e um. 

 

 

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

Google Meet (https://meet.google.com/skn-vmfa-cnn), 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, da representante 5 

discente titular Ivonilze Ferreira Adelin Mertens, do representante discente Luan Pessoa e da discente 6 

convidada Aíla Gomes. A reunião teve a seguinte pauta: 1 - informes; 2- homologação da candidatura 7 

do professor Daniel Maurício Cavalcanti de Aragão para bolsa de Professor Visitante no Exterior 8 

Sênior no CAPES PRINT UFBA para a Universidade de Sevilha, Espanha, no período de setembro 9 

de 2022 a fevereiro de 2023; 3 - pós-doutorado de Jimmy Casas Klausen; 4 - solicitação de Renildo 10 

Souza para vínculo no Programa via PROPAP; 5 - discussão sobre aproveitamento, no curso de 11 

doutorado, de disciplinas cursadas no mestrado; 6 - orientações sobre a aproveitamento de disciplinas 12 

oferecidas pelo PPGE em 2021.2; 7 - discussão do Regulamento Interno (Mestrado e Doutorado) 13 

ajustado; 8 - apresentação de documento resultante das oficinas de autoavaliação e de planejamento 14 

estratégico; 9 - o que ocorrer. No item 1, o Coordenador do PPGRI, Victor Coutinho Lage, informou 15 

que, no próximo dia 22 de junho, ocorrerá a primeira reunião da Comissão de Organização da Semana 16 

de RI, uma parceria entre o PPGRI e o curso de RI da Unilab. Em seguida, a Coordenação lembrou 17 

que o prazo de lançamento de notas deste semestre é 18/07/2021; no dia 19/07/2021, as disciplinas 18 

que não tiveram o grau lançado ou cujo grau apontar reprovação do discente serão retiradas do 19 

histórico pela STI, em conformidade com Resolução da UFBA. No item 2, o professor Daniel Aragão 20 

apresentou sua solicitação de licença para qualificação (pós-doutorado), informando que pretende se 21 

candidatar a uma bolsa de Professor Visitante no Exterior Sênior no CAPES PRINT UFBA, para a 22 

Universidade de Sevilha, Espanha, no período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023. O Colegiado 23 

homologou a candidatura e ressaltou a importância da pesquisa de pós-doutorado apresentada pelo 24 

professor para o fortalecimento do Programa, tanto no que diz respeito à qualificação do corpo 25 

docente quanto à possibilidade de inserção e adensamento em redes e grupos de pesquisa. No item 3, 26 

foram apresentadas ao Colegiado a solicitação e a documentação de Jimmy Casas Klausen, professor 27 

do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, que pretende se vincular como pós-doutorando 28 

ao PPGRI, sob supervisão do professor Victor Coutinho Lage, entre julho de 2021 e fevereiro de 29 

2022. O professor Victor destacou que a pesquisa de Jimmy tem total vinculação com sua agenda de 30 

pesquisa e contribuirá para o fortalecimento das reflexões e pesquisas sobre marcadores de 31 

discriminação e modernidade desenvolvidas no Programa e no grupo de estudos “Interpretações do 32 

Brasil”, coordenado pelo professor. O Colegiado aprovou a solicitação. No item 4, foi informado ao 33 

Colegiado que o docente Renildo Souza apresentou solicitação para sua incorporação, como 34 

colaborador, no PPGRI, através do PROPAP/UFBA. Renildo reforçou seu compromisso em 35 

desempenhar as atividades de ensino, pesquisa e orientação. Como o Regulamento do PPGRI prevê 36 

credenciamento com validade de dois anos e como o PPGRI tem planejado um processo de 37 
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credenciamento, recredenciamento e descredenciamento no final de 2022, o credenciamento de 38 

Renildo Souza como colaborador terá validade até final de 2022, podendo ser renovado. A 39 

Coordenação conversará com o docente sobre as atividades de colaboração no âmbito do Programa. 40 

No item 5, o Colegiado discutiu sobre critérios para o aproveitamento, no curso de doutorado, de 41 

disciplinas cursadas no mestrado. Ficou definido o seguinte. O aproveitamento, no curso de 42 

doutorado, de disciplinas cursadas no nível de mestrado, será orientado pelos seguintes 43 

procedimentos e critérios: (a) serão aproveitadas até 3 disciplinas (ou carga horária equivalente a até 44 

204 horas), podendo ser obrigatórias ou optativas; (b) a solicitação de aproveitamento deve ser feita 45 

ao Colegiado, após conversa com a Coordenação do Programa e com a orientadora ou o orientador, 46 

que deve concordar com o pleito em parecer; (c) caso as disciplinas tenham sido cursadas em outro 47 

Programa de Pós-Graduação, a discente ou o discente deve enviar, para análise, o Programa da 48 

disciplina previamente ao Colegiado; e (d) as disciplinas cursadas devem ter adequação com a Área 49 

de Concentração do PPGRI. Observados esses critérios, o Colegiado deliberará sobre o pleito, 50 

conforme previsto no Regulamento. A título de sugestão, o Colegiado indica que, na avaliação do 51 

aproveitamento, seja considerado o tempo decorrido entre o momento em que a disciplina foi cursada 52 

e o momento em que o aproveitamento foi solicitado, em particular seu impacto para a formação 53 

da(o) discente. No item 6, o Colegiado informou que três disciplinas ofertadas no PPGE poderão ser 54 

aproveitadas como optativas do mestrado e do doutorado. São elas: Economia Internacional; 55 

Economia Política II; e Desenvolvimento Econômico Comparado. Trata-se de disciplinas com plena 56 

adesão à área de concentração do Programa. No item 7, foi discutido o Regulamento Interno do 57 

PPGRI (Mestrado e Doutorado), que havia sido previamente enviado ao Colegiado. Foi sugerido que 58 

o termo “resumo analítico” fosse retirado do Art.15, b); e do Art. 21, parágrafo 1, a). No mais foram 59 

feitos pequenos ajustes de adequação, padronização e esclarecimento do texto. O Regulamento foi 60 

aprovado e será submetido à Congregação do IHAC, para posterior publicação no site do Programa. 61 

No item 8, não houve tempo para a apresentação do documento de autoavaliação e planejamento 62 

estratégico, por isso o item foi transferido para a pauta da próxima reunião do Colegiado. No item “o 63 

que ocorrer”, a representação discente comunicou ao Colegiado o envio de uma Carta, solicitando 64 

que seja considerada a possibilidade de oferta de disciplinas também no período noturno. Como o 65 

período de implantação do planejamento acadêmico de 2021.2 já foi encerrado e como os acordos 66 

com as(os) docentes alocadas(os) já foram firmados, a Coordenação informou que não se mostra 67 

viável a oferta de disciplinas no período noturno já em 2021.2. Contudo, o Colegiado se comprometeu 68 

a considerar a demanda das(os) discentes para o semestre 2022.1. Nada mais havendo a tratar, a 69 

Reunião foi encerrada às doze horas e quinze minutos pelo Vice-coordenador do Programa e esta Ata 70 

lavrada por mim, Daniel Aragão, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e todos os 71 

membros presentes. Salvador, dezoito de junto de dois mil e vinte e um.72 
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 18/06/2021

ATA Nº 4963/2021 - IHAC (12.01.11) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 23/06/2021 16:23 ) 
DANIEL MAURICIO CAVALCANTI DE ARAGAO 

COORDENADOR

1876832

(Assinado eletronicamente em 23/06/2021 16:08 ) 
JONNAS ESMERALDO MARQUES DE

VASCONCELOS 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1281289

(Assinado eletronicamente em 23/06/2021 14:55 ) 
VICTOR COUTINHO LAGE 

COORDENADOR

2406168
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