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Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Química (PPEQ), realizada em 17 de maio de 2022, com a ordem do dia constante do ofício-

circular Nº 07/22-PPEQ. No dia 17 de maio de 2022, às 14:30h, reuniu-se, de forma virtual, o 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, utilizando uma plataforma 

de comunicação (Google Meet). A reunião contou com a presença dos professores Carlos Augusto 

de Moraes Pires (Coordenador do PPEQ), Ana Katerine de Carvalho Lima Lobato, Ícaro Thiago 

Andrade Moreira, Denilson de Jesus Assis, George Simonelli, Luiz Antônio Magalhães Pontes, 

Luiz Carlos Lobato dos Santos, Silvana Mattedi e Silva, Salvador Ávila Filho, Jânia Betânia Alves 

da Silva, Kleberson Ricardo de Oliveira Pereira. Havendo quórum, passou-se à ordem do dia. 1. 

Alocação dos recursos financeiros do PPEQ: Foram aprovadas, por unanimidade, as regras para 

a alocação dos recursos financeiros do PPEQ, sendo elas: 1) O recurso total será subtraído dos 

custos comuns do PPEQ e dos custos referentes as saídas dos alunos para congressos e/ou missões, 

sendo que o saldo será dividido entre os professores permanentes do Programa; 2) Os professores 

terão o prazo de um mês, a partir da data desta Ata, para fazerem os pedidos oficiais dos seus 

gastos; 3) Caso as informações do item 2 não cheguem à coordenação no prazo determinado ou 

cheguem parcialmente alocados, o recurso total ou parcial será redistribuído equitativamente com 

os outros professores; 4) A alocação de recursos para a saída de alunos para congresso e/ou 

missões seguirão as seguintes regras: (i) terá um valor máximo para cada aluno; (ii) os alunos, 

tanto de mestrado quanto de doutorado, só poderão solicitar congressos após terem cursado pelo 

menos um semestre, com exceção do aluno de doutorado que não utilizou a sua cota no metrado 

(neste caso, o aluno terá uma cota extra para ser usada apenas no primeiro ano do doutorado); (iii) 

os alunos de doutorado terão direito a dois anos de saída para congresso e/ou missão e, no caso 

dos alunos de mestrado, um ano; (iv) os alunos deverão estar dentro do prazo regulamentar – 2 

anos para o mestrado e 4 anos para o doutorado. O colegiado decidiu, por unanimidade, que o 

valor máximo para a saída de um aluno (congresso e/ou missão) será de R$ 2.000,00 em 2022 e 

que, excepcionalmente em 2022, os alunos não precisarão cumprir os prazos definidos no item 4 

(iv). Às 16:30 h o coordenador agradeceu a todos e encerrou a sessão, sendo lavrada esta Ata que, 

após lida e aprovada virtualmente, foi assinada pelos presentes. 

 

Salvador, 17 de maio de 2022. 
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