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Ata da reunião ordinária do Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Relações Internacionais da 

Universidade Federal da Bahia, realizada dia dezenove 

de fevereiro de dois mil e vinte e um. 

 

 

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

do Google Meet (https://meet.google.com/raf-wpyr-upv), 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 Antonio 5 

de Freitas Balanco, da representante discente titular Ivonilze Ferreira Adelin Mertens, da 6 

representante discente suplente Lisa Lima Benevides Carneiro e do representante discente suplente 7 

Neuton Messias da Silva Neto. A reunião teve a seguinte pauta: 1 – Informes; 2 - Consulta da discente 8 

Adriana Alvarez para eventual aproveitamento de disciplina realizada em outro Programa; 3 - 9 

Homologação de dissertações defendidas; 4 - Desligamento do discente Piettro Rodrigues; 5 - Seleção 10 

para Prof. Visitante; 6 - Procedimentos para prorrogação de prazo de defesa de dissertação, tendo em 11 

vista a Resolução 04/2020, do CONSUNI, e o comunicado da SUPAC sobre o tema; 7 - Pedido de 12 

aproveitamento de estudos da discente Manoela Batista Alves de Oliveira; 8 - O que ocorrer. No item 13 

1, o Coordenador do PPGRI, Victor Coutinho Lage informou que, na última reunião da Pró-Reitoria 14 

de Pós-Graduação, realizada no dia 18/02, foi informado que a Fapesb liberará uma primeira parcela 15 

de bolsas aos PPGs, que devem ser destinadas a discentes indicadas(os) pela Comissão de Bolsas, 16 

com prioridade para aquelas(es) que residem fora de Salvador. O documento da Fapesb será enviado 17 

aos Programas nos próximos dias. A previsão é de que o PPGRI tenha duas bolsas para mestrado e 18 

duas para doutorado.  19 

Na mesma reunião, foi reiterada a importância do envio por bolsistas dos relatórios parcial (na metade 20 

da vigência da bolsa) e final à Fapesb. A Fundação deixou claro que o não envio pode acarretar em 21 

cancelamento da bolsa e em reembolso por parte do bolsista. O Prof. Victor também lembrou que 22 

bolsistas CAPES têm obrigatoriamente de fazer tirocínio docente e que a recomendação do Programa 23 

é a de que isso seja feito até o terceiro semestre. O Prof. Victor informou que a Coordenação enviará 24 

um email a bolsistas CAPES e Fapesb e solicitou à representação estudantil que reforce a importância 25 

do assunto. Em seguida, Victor lembrou da participação de diversas(os) discentes e docentes do 26 

PPGRI no Congresso UFBA 2021. A lista com algumas dessas participações foi enviada 27 

recentemente a docentes e discentes por e-mail. Essa lista será revisada e reenviada, em decorrência 28 

de algumas alterações da programação. Dando continuidade, a Coordenação informou que o 29 

Embaixador Renato L. R. Marques entrou em contato com o Programa, comunicando que está 30 

disposto a doar ao curso exemplares de livro de sua autoria, que reúne um conjunto de artigos e 31 

palestras dados sobre o Mercosul. O Embaixador afirmou ter participado de todos os entendimentos 32 

que resultaram na criação do Mercosul, de 1989 até o final de 1998. A Coordenação confirmará a 33 

intenção de receber a doação. Por fim, o Coordenador compartilhou a notícia de que o egresso do 34 

mestrado Vítor Costa e a discente Fernanda Fonseca, com defesa marcada para o dia 26/02, foram 35 

aprovadas(os) para o curso de doutorado em Relações Internacionais da PUC-Rio. O Prof. Paulo 36 

informou que Beto Infande foi aprovado para o Doutorado em RI na UFSC. No item 2, foi discutida 37 

a consulta da discente Adriana Alvarez sobre a possibilidade de aproveitamento como optativa de 38 
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disciplina que ela cursará em 2021.1 no Pós-Afro: FCHA06/20151 - CIRCULACAO 39 

TRANSATLANTICA DAS IDEIAS DE RACA E ETNICIDADE - 68h. A Coordenação lembrou 40 

que deliberação sobre este tipo de pedido deve ser feita no âmbito do Colegiado e que cada discente 41 

precisa cursar duas disciplinas optativas durante o mestrado. O Prof. Victor, na condição de orientador 42 

da discente, declarou ser favorável ao aproveitamento, tendo em vista que: a disciplina tem caráter 43 

evidentemente pertinente ao campo de RI; e que ela tem completa adesão à pesquisa da discente. 44 

Após debate, aprovou-se o pleito da estudante. No item 3, foram homologadas as dissertações 45 

defendidas pelas(os) seguintes discentes da turma de 2018: Anderson Henrique Gonçalves, André 46 

Pires Coelho, Caroline Pacheco Alexandre, Gustavo Melo Novais da Enunciação, João Paulo Ribeiro 47 

Rodrigues, Luan Pessoa, Maria Côrtes do Nascimento e Vitor de Souza Costa. Todas(os) também já 48 

fizeram o depósito da dissertação no SIGAA, segundo informações da Secretaria do Programa. Além 49 

disso, foi homologada a ata da defesa de dissertação do discente Beto Infande, da turma de 2019, no 50 

último dia 10 de fevereiro de 2021. O discente ainda precisa depositar a versão final do trabalho, 51 

respeitando o prazo de 60 dias após a defesa, tal como estipulado no Regulamento Interno do PPGRI. 52 

No item 4, a Coordenação informou que a orientadora do discente Piettro Rodrigues comunicou ao 53 

Programa que o mesmo não teria condições de defender a dissertação de mestrado no prazo de 54 

dezembro de 2020. O discente foi devidamente comunicado, em dezembro de 2020, de seu 55 

desligamento do Programa. No item 5, a Coordenação comunicou que, após publicação da Chamada 56 

para Professor Visitante, correspondente a Edital da Universidade, foi feita a análise das candidaturas 57 

apresentadas e a Comissão de Seleção, composta por Elsa Kraychete, Denise Vitale, Daniel Aragão 58 

e Victor Coutinho Lage, selecionou para entrevista dois nomes: Andrea Califano, que acabou 59 

classificado em primeiro lugar, e Pedro Salgado, que foi classificado em segundo. A qualidade de 60 

ambos e sua potencial contribuição ao Programa, em particular tendo em vista o início do Doutorado, 61 

foram salientadas pela Coordenação. Nos pareceres sobre as candidaturas classificadas (ver anexos), 62 

estão contidos: o link de divulgação da Chamada do programa; o período de contratação de cada um 63 

dos professores selecionados, por ordem de prioridade e reafirmando o regime de dedicação exclusiva 64 

do/a professor/a ao programa; a relevância da produção científica e da experiência profissional dos 65 

professores selecionados; e a compatibilidade de suas respectivas produções e de seus respectivos 66 

planos de atividades com os critérios adotados pelo PPGRI para credenciamento como Docente 67 

Permanente. Segundo Art.48, parágrafo 6, do Regulamento Interno do PPGRI, os critérios para 68 

credenciamento e manutenção na condição de docente permanente e que são aplicáveis à condição 69 

de Professor Visitante são os seguintes: “(a) o docente credenciado precisará atualizar seu currículo 70 

na Plataforma Lattes a cada seis meses ou sempre que solicitado pela coordenação do Programa; (b) 71 

o docente deverá ministrar disciplinas obrigatórias e/ou optativas, de acordo com a necessidade do 72 

planejamento do Programa e com as exigências do Documento de Área da CAPES; (c) a produção 73 

de cada docente, assim como suas atividades de ensino e orientação, serão avaliadas de acordo com 74 

os seguintes parâmetros: (c.1) coordenar ou integrar ao menos um projeto de pesquisa ligado ao 75 

Programa; (c.2) orientar regularmente dissertações e/ou teses vinculadas às áreas de pesquisa do 76 

Programa; e (c.3) possuir uma média bianual mínima de um artigo publicado em periódicos nos 77 

extratos superiores de avaliação da Capes, conforme as metas definidas pelo planejamento estratégico 78 

do Programa, ou um capítulo de livro ou livro individual, coautoral, ou organização de livro, 79 

qualificado como L3 ou L4”. As candidaturas selecionadas atendem de maneira muito satisfatória aos 80 

critérios acima. Os pareceres relativos às candidaturas (em anexo) foram aprovados pelo Colegiado. 81 

O restante da documentação exigida será enviado via SAPI, conforme definido pelo Edital da UFBA. 82 

A documentação precisa ser enviada até dia 19/02. No item 6, foi discutido o assunto da prorrogação 83 
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de prazo para integralização curricular. A SUPAC, após a Resolução 04/2020 do CONSUNI, que 84 

caracteriza como atípicos os semestres letivos 2020.1 e 2020.2, decidiu pelo trancamento especial de 85 

todas(os) as(os) alunas(os) de graduação e pós-graduação nesses semestres. Com isso, foi 86 

comunicado pela SUPAC que “não será necessário enviar processos de trancamento ou prorrogação 87 

de prazo para o NAREP, uma vez que todos os estudantes terão automaticamente seus prazos 88 

estendidos”. Contudo, a Coordenação do Programa salientou que a CAPES não comunicou 89 

oficialmente nenhuma decisão sobre flexibilidade dos prazos de defesa e sobre como abordará o item 90 

em sua avaliação dos Programas. Com essas informações em tela, o assunto foi debatido pelo 91 

Colegiado. A representante discente Lisa Benevides mencionou a carta assinada pela Turma de 2019 92 

e enviada antes da reunião ao Colegiado, em que se pleiteia a prorrogação do prazo de 24 meses para 93 

toda a turma, em razão dos efeitos da condição pandêmica nas pesquisas desenvolvidas. Após debate, 94 

o Colegiado deliberou o seguinte: tendo em vista a decisão do CONSUNI e o pleito da Turma de 95 

2019, foi aprovada a prorrogação até dezembro de 2021. Contudo, destacou-se que o corpo discente 96 

precisa estar atento ao prazo de dezembro de 2021, tendo em vista que não está prevista nova 97 

prorrogação. Além disso, foi enfatizada a importância de as defesas ocorrerem o quanto antes. Com 98 

essa deliberação, não se fez necessário analisar os pedidos de Blenda Santos e Niccola Somers. No 99 

item 7, foi analisado o pedido de aproveitamento de componentes feito pela discente Manoela Batista 100 

Alves de Oliveira. A discente reingressou, via processo seletivo, no mestrado em 2020, já tendo 101 

cursado, em sua passagem anterior, diversos componentes. A discente solicitou o aproveitamento dos 102 

seguintes componentes: HACD05 TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS; HACC92 103 

ECONOMIA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO; HACC89 COOPERAÇÃO 104 

INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO; HACC98 MÉTODOS DE PESQUISA EM 105 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS; HACD04 SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO; HACC97 - 106 

HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS; HACD10 PROJETO DE DISSERTAÇÃO DE 107 

MESTRADO. O Colegiado decidiu que fará uma consulta com o orientador da discente, antes de 108 

deliberar sobre os aproveitamentos solicitados. Na próxima reunião, o ponto será novamente 109 

discutido. No item 8, o que ocorrer, ficou acordado que a representação discente será renovada e os 110 

novos nomes serão comunicados ao Colegiado na próxima reunião ordinária. A eleição será feita de 111 

acordo com o estipulado pelo Regulamento Interno do PPGRI. Nada mais havendo a tratar, a Reunião 112 

foi encerrada às doze horas e onze minutos pelo Coordenador do Programa e esta Ata lavrada por 113 

mim, Victor Coutinho Lage, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e todos os membros 114 

presentes. Salvador, dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e um. 115 

 116 

 117 

  118 
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ANEXOS:  

PARECERES REFERENTES ÀS CANDIDATURAS DE ANDREA CALIFANO E PEDRO 

SALGADO, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL PV 001/2020 - PRPPG/ UFBA, PARA 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE 2021 PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES VISITANTES 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Edital PV001/2020 – PRPPG/UFBA 

 

Edital PV 001/2020 – PRPPG/UFBA 

DADOS DO CANDIDATO 

Nome Andrea Califano 

E-mail para contato 
andrea.califano@unimi.it 

País de Nascimento 
Itália 

Número do CPF ou Passaporte 
Passaporte: YB5909327 

Endereço Residencial 

(informar cidade/país) Piazzale Segrino, 1, 20159, Milano (Italia) 

Universidade onde realizou o doutorado 
Programa conjunto entre IUSS Pavia e Sant’Anna 

School for Advanced Studies Pisa (Itália) 

Data em que obteve o título de doutorado 

(dia/mês/ano) 

30/09/2018  

(diploma emitido em 01/10/2019) 

INFORMAÇÕES PARA O POSSÍVEL CONTRATO DE TRABALHO 

Período do contrato (em meses) 
48 meses (o Programa tem intenção de renovar o 

contrato até o limite permitido pelo Edital) 

Previsão de início e término do contrato 

mês/ano)  Outubro/2021 – Setembro/2025   

PROGRAMA DE PÓS-GRAUDAÇÃO  

Nome do Programa de Pós-Graduação Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 

Nome do Coordenador Victor Coutinho Lage 

Classificação do candidato (seleção 

realizada no PPG) 
1º Colocado  

Parecer sobre o (a) candidato (a), elaborado pelo Programa de Pós-Graduação 

 

Sobre a Chamada e as necessidades do Programa 

 

O Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI) atribuiu ao Edital para Contratação de 

Professor Visitante 2021 uma enorme importância para seu fortalecimento nos próximos anos, em especial 

considerando a recente aprovação do Doutorado, cuja primeira turma terá início já no primeiro semestre de 

2021. Elaborou-se uma Chamada relativa ao Edital que atendesse às necessidades identificadas nas 

reuniões de autoavaliação e planejamento estratégico ocorridas no final de 2020. A partir dessas reuniões, 

o Programa entendeu que alguns aspectos demandam maior atenção no próximo quadriênio: (a) a 

construção de redes internacionais de pesquisa e cooperação – aspecto cuja necessidade de fortalecimento 

também foi apontada pela última avaliação quadrienal da CAPES, que elevou a nota do Programa de 3,0 

para 4,0 –; (b) a atenção à produção de conhecimento com “impacto social” (critério que vem ganhando 

importância na ficha de avaliação da área de Ciência Política e Relações Internacionais da CAPES); (c) a 

manutenção, com possível aprimoramento, da quantidade e da qualidade da produção docente; e (d) o maior 

incentivo à produção discente (outro item que vem recebendo maior atenção por parte da Área na qual se 

insere o Programa na CAPES).        
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Tendo esses aspectos em consideração, a Chamada definiu como perfil prioritário professoras(es) que se 

integrassem aos principais campos de pesquisa desenvolvidos pelo corpo docente do Programa, em 

particular: governança global e política internacional; cooperação internacional para o desenvolvimento; 

teorização a partir da lugares periféricos ou do Sul Global; e/ou teorias críticas das relações internacionais 

e/ou da globalização. Foi estipulado pela Chamada, ainda, que a professora ou o professor contratada(o) 

deveria ser capaz de ministrar cursos em espanhol ou em português. Este requisito foi colocado em razão 

do perfil do corpo discente; entende-se que a habilidade de fala em pelo menos uma dessas línguas, ainda 

que restrinja a possibilidade de candidaturas, é importante estrategicamente para um diálogo mais próximo 

e produtivo da professora ou do professor com o corpo discente, o que alarga a possibilidade de trabalhos 

conjuntos, inclusive na construção de redes de pesquisa e cooperação e na produção docente e discente.   

 

A Chamada teve ampla circulação, não apenas pelo site do PPGRI (link: https://ihac.ufba.br/29489/) e pelas 

redes das quais o próprio corpo docente do Programa faz parte, mas também pelas mais diversas 

associações profissionais nacionais e internacionais ligadas a Ciência Política e Relações Internacionais. 

Entre as candidaturas recebidas, foram selecionadas duas; com cada uma das quais foram feitas duas 

entrevistas: a primeira, com duração de cerca de 30 minutos, abordou o currículo e o plano de atividades, 

assim como confirmou com ambos os candidatos suas intenções de cumprimento do contrato com dedicação 

exclusiva ao Programa. Também foram esclarecidos os critérios adotados pelo PPGRI para credenciamento, 

descredenciamento e recredenciamento do corpo docente, tal como definido pelo Regulamento Interno. 

Após a primeira entrevista, foram solicitados alguns ajustes na documentação apresentada, principalmente 

no plano de atividades, a fim de que fossem atendidas as necessidades do Programa supracitadas. A 

segunda entrevista abordou os ajustes feitos e confirmou a intenção na indicação dos dois nomes à Pró-

Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação (PRPPG). A Coordenação do PPGRI, após uma série de conversas 

com membros do corpo docente do Programa, decidiu pela classificação de Andrea Califano em primeiro 

lugar e de Pedro Lucas Dutra Salgado, em segundo. A seleção de dois nomes se deve, entre outros motivos, 

à importância da ampliação do quadro docente do Programa, por ocasião do início do curso de Doutorado; 

vale notar, também, que cada candidato selecionado contribuiria para uma das duas linhas de pesquisa que 

estruturam o Mestrado e o Doutorado.   

 

Sobre o candidato Andrea Califano 

 

Após avaliação criteriosa da documentação apresentada pelas candidaturas, o PPGRI decidiu classificar em 

primeiro lugar o professor Andrea Califano, o qual reúne qualidades que atendem exatamente às 

necessidades do Programa identificadas nas reuniões de autoavaliação e planejamento estratégico 

ocorridas no final de 2020. Atualmente pesquisador da Universidade de Milão e membro de uma rede de 

centros de pesquisa europeus, Califano tem uma robusta experiência profissional, que inclui a gestão de 

projetos e equipes de pesquisa; a orientação de pesquisadoras(es) e a formação de recursos humanos; um 

padrão quantitativo e qualitativo elevado de publicações; e a frequente participação e apresentação em 

eventos acadêmicos.  

 

Tendo concluído seu doutorado em Economia pela Escola Universitária para Estudos Avançados (IUSS 

Pavia and Sant’Anna School of Advanced Studies), localizada em Pavia, na Itália, Califano vem 

desenvolvendo importantes pesquisas voltadas à análise das transformações do capitalismo contemporâneo 

e da condição da América Latina diante delas. Essas pesquisas se conectam intensamente com a linha de 

pesquisa do PPGRI intitulada “Globalização, Desenvolvimento e Cooperação” e com diversas agendas de 

pesquisa em andamento por parte dos corpos discente e docente. Entre elas, destacam-se: o grupo de 

pesquisa LABMUNDO, coordenado pela profa. Elsa Kraychete, um dos mais importantes do país nos 

estudos de cooperação internacional para o desenvolvimento; e o grupo de pesquisa coordenado pelo 
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professor Daniel Aragão, “Globalização da Política (GLOPOLI)”, que aborda questões relativas ao 

capitalismo contemporâneo e à globalização. Em adição a isso, vale notar que o corpo docente do Programa 

inclui professores situados na Faculdade de Economia da UFBA e que se dedicam a diferentes facetas das 

transformações do capitalismo contemporâneo, nomeadamente Paulo Balanco, Uallace Moreira Lima e Luiz 

Filgueiras. Portanto, a agenda de pesquisa proposta por Andrea Califano em seu plano de atividades tem 

enorme potencial de integração com o que vem sendo produzido por parte do quadro docente do PPGRI. 

Nesse sentido, a candidatura atende à necessidade de manutenção e possível aprimoramento da 

quantidade e da qualidade da produção docente, considerando o perfil da linha de pesquisa mencionada.  

 

O plano de atividades e a experiência profissional do candidato selecionado também apontam para outra 

necessidade do Programa: a construção de redes internacionais de pesquisa e cooperação. Com 

substantiva experiência profissional na gestão de projetos de pesquisa e com participação em redes de 

pesquisa ligadas a centros europeus, Califano apresenta as qualidades adequadas para contribuir para a 

internacionalização do Programa via construção de redes de cooperação e pesquisa. Além de ser este um 

aspecto identificado pela autoavaliação e pelo planejamento estratégico do Programa, a interação de 

Califano com centros europeus pode ajudar a suprir a carência atual de recursos destinados para pesquisa 

por parte de agências de financiamento brasileiras. Em entrevista com o candidato, ficou claro que o 

Programa espera dele uma intensa atuação nessa questão, o que foi positivamente recebido pelo mesmo. 

A entrevista também confirmou a plena fluência de Califano na língua portuguesa.    

 

Além de contemplar satisfatoriamente os critérios de credenciamento de docentes para o quadro permanente 

do Programa, as publicações projetadas no plano de atividades apresentado não se limitam à produção em 

periódicos acadêmicos nos extratos superiores do Qualis da CAPES. Elas incluem a produção de material 

informativo de mais ampla circulação, o que atende a um dos quesitos da ficha de avaliação da CAPES para 

a área de Ciência Política e Relações Internacionais que vem ganhando proeminência nos últimos anos. As 

reuniões com a Coordenação dessa Área indicaram que a próxima avaliação quadrienal conferirá maior 

peso a esse aspecto da produção do Programa.  

 

Por fim, o plano de atividades de Califano integrou propostas para disciplinas a serem possivelmente 

ministradas no Programa, incluindo uma obrigatória (“Economia Política do Desenvolvimento”) e duas 

optativas (“Processos de Integração Regional” e “Economia Política Internacional”). Com isso, a candidatura 

abrange pesquisa e ensino de maneira muito satisfatória em relação às necessidades do PPGRI.      

         

 

A importância para o Programa do candidato selecionado  

 

O perfil da candidatura (trajetória profissional) e o plano de atividades apresentado mostram inegável adesão 

ao PPGRI e indicam grande potencialidade de contribuição de Andrea Califano ao Programa. Sua atuação 

na construção de redes de pesquisa e de cooperação (incluindo a organização de conferência internacional 

em Salvador); seu planejamento de publicações acadêmicas e também de mais ampla circulação; e suas 

propostas de disciplinas a serem ministradas apontam para um engajamento de Califano com o Programa 

que preenche parte substancial do que foi identificado como crucial para a estratégia do quadriênio que se 

inicia em 2021. Vale mencionar, por fim, que o Programa prevê, para os próximos anos, a saída para 

qualificação (pós-doutorado) de alguns membros de seu corpo docente; a atuação de professores visitantes 

se mostra relevante também nesse sentido, tendo em vista ela provê maiores possibilidades para o 

planejamento acadêmico e outras atividades. 

 

Na interface da Economia com as Relações Internacionais, a pesquisa proposta por Califano se soma a 

várias agendas de pesquisa em curso no Programa e tem inestimável potencial de contribuição para o campo 

de Relações Internacionais no Brasil. Estima-se, com a eventual seleção de Califano por parte do Comitê 
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Multidisciplinar da UFBA, que sua contratação trará benefícios tanto ao Programa e à Universidade quanto 

ao debate acadêmico e público ligado às relações internacionais no Brasil, um campo em consolidação nas 

últimas décadas no Brasil, ainda em desenvolvimento no Nordeste e para o qual o PPGRI, especialmente 

com o Doutorado que se inicia, almeja continuar contribuindo, de maneira cada vez mais robusta. 

 

Um dos principais desafios do planejamento estratégico do Programa para os próximos anos é a 

consolidação de sua atuação nacional, com passos sustentáveis para sua internacionalização. Os 

candidatos selecionados na Chamada para Professor Visitante são fundamentais nessa trajetória.    

 

 

 

Documentos que deverão ser encaminhados para validação da candidatura: 
 

DOCUMENTOS ANEXADOS 

Plano de trabalho 

Currículo do candidato 

Ata de Aprovação do colegiado contendo as informações indicadas no item 1.1 do Edital - foi 

anexada uma justificativa para a ausência da ata, que será enviada posteriormente por e-mail, 

conforme recomendação da PROPPG. 
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DADOS DO CANDIDATO 

Nome Pedro Lucas Dutra Salgado 

E-mail para contato 
pedro.salt01@gmail.com 

País de Nascimento 
Brasil 

Número do CPF ou Passaporte 
085.840.486-93 

Endereço Residencial 

(informar cidade/país) Mönchebergstraße 11A, 201, 34125 - Kassel, Alemanha 

Universidade onde realizou o doutorado 
Universidade de Sussex 

Data em que obteve o título de doutorado 

(dia/mês/ano) 03/05/2018 

INFORMAÇÕES PARA O POSSÍVEL CONTRATO DE TRABALHO 

Período do contrato (em meses) 
24 meses (o Programa tem intenção de renovar o 

contrato até o limite permitido pelo Edital) 

Previsão de início e término do contrato 

mês/ano)  Junho, 2021 – Junho, 2023 

PROGRAMA DE PÓS-GRAUDAÇÃO  

Nome do Programa de Pós-Graduação Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 

Nome do Coordenador Victor Coutinho Lage 

Classificação do candidato (seleção 

realizada no PPG) 
2º Colocado 

Parecer sobre o (a) candidato (a), elaborado pelo Programa de Pós-Graduação 

 

Sobre a Chamada e as necessidades do Programa 

 

O Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI) atribuiu ao Edital para Contratação de 

Professor Visitante 2021 uma enorme importância para seu fortalecimento nos próximos anos, em especial 

considerando a recente aprovação do Doutorado, cuja primeira turma terá início já no primeiro semestre de 

2021. Elaborou-se uma Chamada relativa ao Edital que atendesse às necessidades identificadas nas 

reuniões de autoavaliação e planejamento estratégico ocorridas no final de 2020. A partir dessas reuniões, 

o Programa entendeu que alguns aspectos demandam maior atenção no próximo quadriênio: (a) a 

construção de redes internacionais de pesquisa e cooperação – aspecto cuja necessidade de fortalecimento 

também foi apontada pela última avaliação quadrienal da CAPES, que elevou a nota do Programa de 3,0 

para 4,0 –; (b) a atenção à produção de conhecimento com “impacto social” (critério que vem ganhando 

importância na ficha de avaliação da área de Ciência Política e Relações Internacionais da CAPES); (c) a 

manutenção, com possível aprimoramento, da quantidade e da qualidade da produção docente; e (d) o maior 

incentivo à produção discente (outro item que vem recebendo maior atenção por parte da Área na qual se 

insere o Programa na CAPES).        
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Tendo esses aspectos em consideração, a Chamada definiu como perfil prioritário professoras(es) que se 

integrassem aos principais campos de pesquisa desenvolvidos pelo corpo docente do Programa, em 

particular: governança global e política internacional; cooperação internacional para o desenvolvimento; 

teorização a partir da lugares periféricos ou do Sul Global; e/ou teorias críticas das relações internacionais 

e/ou da globalização. Foi estipulado pela Chamada, ainda, que a professora ou o professor contratada(o) 

deveria ser capaz de ministrar cursos em espanhol ou em português. Este requisito foi colocado em razão 

do perfil do corpo discente; entende-se que a habilidade de fala em pelo menos uma dessas línguas, ainda 

que restrinja a possibilidade de candidaturas, é importante estrategicamente para um diálogo mais próximo 

e produtivo da professora ou do professor com o corpo discente, o que alarga a possibilidade de trabalhos 

conjuntos, inclusive na construção de redes de pesquisa e cooperação e na produção docente e discente.   

 

A Chamada teve ampla circulação, não apenas pelo site do PPGRI (link: https://ihac.ufba.br/29489/) e pelas 

redes das quais o próprio corpo docente do Programa faz parte, mas também pelas mais diversas 

associações profissionais nacionais e internacionais ligadas a Ciência Política e Relações Internacionais. 

Entre as candidaturas recebidas, foram selecionadas duas; com cada uma das quais foram feitas duas 

entrevistas: a primeira, com duração de cerca de 30 minutos, abordou o currículo e o plano de atividades, 

assim como confirmou com ambos os candidatos suas intenções de cumprimento do contrato com dedicação 

exclusiva ao Programa. Também foram esclarecidos os critérios adotados pelo PPGRI para credenciamento, 

descredenciamento e recredenciamento do corpo docente, tal como definido pelo Regulamento Interno. 

Após a primeira entrevista, foram solicitados alguns ajustes na documentação apresentada, principalmente 

no plano de atividades, a fim de que fossem atendidas as necessidades do Programa indicadas acima. A 

segunda entrevista abordou os ajustes feitos e confirmou a intenção na indicação dos dois nomes à Pró-

Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação (PRPPG). A Coordenação do PPGRI, após uma série de conversas 

com membros do corpo docente do Programa, decidiu pela classificação de Andrea Califano em primeiro 

lugar e de Pedro Lucas Dutra Salgado, em segundo. A seleção de dois nomes se deve, entre outros motivos, 

à importância da ampliação do quadro docente do Programa, por ocasião do início do curso de Doutorado; 

vale notar, também, que cada candidato selecionado contribuiria para uma das duas linhas de pesquisa que 

estruturam o Mestrado e o Doutorado.   

 

Sobre o candidato Pedro Lucas Dutra Salgado 

 

Após avaliação criteriosa da documentação apresentada pelas candidaturas, o PPGRI decidiu classificar em 

segundo lugar o professor Pedro Salgado. Assim como Andrea Califano, classificado em primeiro lugar, 

Salgado reúne qualidades que atendem às necessidades do Programa identificadas nas reuniões de 

autoavaliação e planejamento estratégico ocorridas no final de 2020. Tendo concluído seu doutorado em 

Relações Internacionais em prestigiado departamento da Universidade de Sussex, a trajetória intelectual, as 

pesquisas e as publicações do candidato selecionado possuem completa adesão à linha de pesquisa 

“Organizações Internacionais e Processos Políticos Contemporâneos” do PPGRI. Mais especificamente, a 

candidatura está em grande sintonia com o grupo de pesquisa “Globalização da Política (GLOPOLI)”, 

coordenado pelo professor Daniel Aragão, e com o grupo de estudos “Interpretações do Brasil”, coordenador 

pelo professor Victor Coutinho Lage e em vias de se formalizar como grupo de pesquisa.  

 

Salgado completará em março de 2021 seu segundo pós-doutorado – tendo realizado o primeiro na 

Universidade Federal de Uberlândia, este segundo está sendo concluído na Universität Kassel, na 

Alemanha, com bolsa da prestigiada Fundação Rosa Luxemburgo. Na trajetória intelectual e profissional do 

candidato, destacam-se, também, publicações em periódicos internacionais renomados na área de Relações 

Internacionais, nomeadamente o Journal of Agrarian Change e o Cambridge Review of International Affairs, 

assim como em periódicos nacionais bem avaliados e com grande circulação entre pares, como Monções. 

Em adição a isso, Salgado vem contribuindo com publicações para veículos de mais ampla circulação, como 
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o Le Monde Diplomatique Brasil e o The Conversation. Sua participação em eventos acadêmicos nacionais 

e internacionais é constante.  

 

A atuação descrita acima, somada ao plano de atividades apresentado na candidatura, fazem com que 

Salgado atenda plenamente aos critérios de credenciamento como Docente Permanente, tal como estipula 

o Regulamento Interno do Programa.  

 

O plano de atividades do candidato apresenta quatro eixos: projeto de pesquisa; proposta de disciplinas a 

serem ministradas; atividade de extensão; e produções científicas. Esses eixos conformam uma atuação 

bem distribuída em pesquisa, ensino e extensão.  

 

No que tange ao projeto de pesquisa, cabe ressaltar que o foco teórico-conceitual na formação do sistema 

internacional e no ordenamento mundial, a partir da inserção do Brasil na modernidade, contribui não apenas 

para pesquisas em curso no PPGRI, em especial aquelas desenvolvidas pelo docente Victor Coutinho Lage 

e por várias(os) de suas(seus) orientandas(os) no âmbito do grupo de estudos “Interpretações do Brasil”, 

em vias de formalização como grupo de pesquisa. A proposta de Salgado igualmente se conecta do ponto 

de vista teórico com o que vem sendo desenvolvido no grupo de pesquisa “Globalização da Política 

(GLOPOLI)”, coordenador pelo docente Daniel Aragão. Em adição a isso, o fortalecimento teórico-conceitual 

do campo de RI, uma das contribuições da pesquisa proposta, mostra-se importante para uma área em 

consolidação no Brasil, porém ainda em fase inicial de solidificação no Nordeste, especialmente em 

Salvador.  

 

Em relação às disciplinas propostas, o plano de atividades de Salgado contempla disciplinas obrigatórias 

(“Teoria das Relações Internacionais” e “Economia Política do Desenvolvimento”) e optativas (“História das 

Relações Internacionais” e “Imperialismo na Teoria e na História”). Essa cobertura se mostra importante ao 

PPGRI, tendo em vista que a oferta do planejamento acadêmico nos próximos anos precisará ser 

redimensionada, considerando o início do curso de Doutorado, em 2021. Os esboços de Programas 

demonstram excelente atualização do candidato com relação aos debates mais importantes de cada uma 

das disciplinas.   

 

A atuação planejada inclui, ainda, a atividade de extensão de formação de um grupo de estudos sobre 

colonialidade e império nas relações internacionais. Prevê-se que o grupo tenha algumas de suas atividades 

em conjunto com o já citado grupo “Interpretações do Brasil”. O debate proposto nessa atividade de extensão 

contribui para um ambiente intelectualmente estimulante na pós-graduação, congregando discentes do 

mestrado e do doutorado.  

 

Por fim, a atuação na produção científica se destaca como uma das maiores contribuições potenciais de 

Salgado ao PPGRI. Correspondendo às expectativas da Chamada publicada pelo Programa, Salgado 

abarca no plano de atividades a construção de redes de cooperação, o que se mostra promissor quando se 

considera a inserção do candidato em diferentes redes de pesquisa nacionais e internacionais. A proposta 

de organização de seminários e de formulação de um workshop doutoral é particularmente importante para 

o Programa, já que, com seu quadro docente ainda reduzido, a organização de eventos tem sido 

parcialmente comprometida nos últimos anos.        

 

Ainda no que concerne à produção científica, o planejamento de publicações acadêmicas (artigos, um livro 

autoral e um livro coletivo) supera os critérios estabelecidos para credenciamento de Docente Permanente 

no Programa. Além disso, a classificação dos periódicos em que se planeja publicar e as características do 

livro autoral (fruto de longa trajetória de pesquisa e da participação em grupos e redes de pesquisa) indicam 

que serão publicações muito bem avaliadas pela CAPES.  
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A importância para o Programa do candidato selecionado  

 

Os aspectos da candidatura destacados acima compõem um perfil com enorme potencial de contribuição 

para o Programa, consideradas as necessidades identificadas em autoavaliação e no planejamento 

estratégico para a quadrienal que se iniciou em 2021. O início do curso de Doutorado coloca desafios 

importantes ao PPGRI e, diante do cenário de escassez de recursos para pesquisa e da pouca perspectiva 

de contratação de novas(os) docentes nas universidades federais brasileiras, a contratação dos dois 

professores visitantes se mostra crucial para o Programa nos próximos anos. Cabe reiterar que a área de 

Relações Internacionais ainda está em processo de fortalecimento no Nordeste, em particular em Salvador, 

de modo que muitas vezes faltam recursos humanos (no caso, docentes) altamente qualificados para o 

avanço do campo na região.  

 

Dito isso, a candidatura de Pedro Salgado reúne das características necessárias para: o adensamento das 

redes de cooperação e pesquisa envolvendo o Programa; o aprimoramento da qualidade e da quantidade 

da produção docente; o incentivo à produção discente, assim como sua qualificação; e o estreitamento de 

iniciativas de pesquisa e publicação coletivas com parte do corpo docente.  

 

Um dos principais desafios do planejamento estratégico do Programa para os próximos anos é a 

consolidação de sua atuação nacional, com passos sustentáveis para sua internacionalização. Os 

candidatos selecionados na Chamada para Professor Visitante são fundamentais nessa trajetória.  

    

 

 

Documentos que deverão ser encaminhados para validação da candidatura: 
 

DOCUMENTOS ANEXADOS 

Plano de trabalho 

Currículo do candidato 

Ata de Aprovação do colegiado contendo as informações indicadas no item 1.1 do Edital - foi 

anexada uma justificativa para a ausência da ata, que será enviada posteriormente por e-mail, 

conforme recomendação da PROPPG. 
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