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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA POLITÉCNICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA 
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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 
(PPEQ), realizada em 02 de setembro de 2022, com a ordem do dia constante do ofício-circular 
Nº 10/22-PPEQ. No dia 02 de setembro de 2022, às 09:00h, 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, Denilson de 
Jesus Assis, Luiz Antônio Magalhães Pontes, Luiz Mário Nélson de Góis, Carlos Alberto Caldas 
de Souza, Silvana Mattedi e Silva, Salvador Ávila Filho e a representante discente, Manuela 
Lisboa de Oliveira. Havendo quórum, passou-se à ordem do dia. 1. Informes, 2. Processos, 3. 
Exame de Qualificação, 4. Banca, 5. Seminário do PPEQ 2022.2, 6. Banca para concurso de 
professor do PPEQ/Unifacs, 7. Recurso PDPG, 8. Coordenação do PPEQ, 9. O que ocorrer. 
No Item 1. Informes: O coordenador informou que: (i) o PPEQ poderá receber duas bolsas de 
mestrado e duas bolsas de doutorado pelo PDPG da CAPES, contanto que submeta um projeto 
sobre metas para a mudança de conceito; (ii) todas as solicitações de auxílio financeiro e 
reembolso de inscrição dos alunos feitas em congresso, até esta data, encontram-se em processo 
de finalização; (ii) as solicitações dos professores para viagem e/ou diárias estão sendo 
processadas ou já foram processadas; (iii) os serviços solicitados pelos professores estão em 
processamento pela Unifacs; (iv) os pedidos de compra de reagentes e equipamentos ainda não 
saíram do PPEQ; (v) o PPEQ terá que fazer um inventário dos seus bens, seguindo regras 
estabelecidas pelo setor de patrimônio da UFBA, até o dia 14/10/2022 e, para isto, toda a 
comunidade deverá participar das atividades (os representantes do PPEQ são Fernando Carneiro 
e Simone Matos); a sala de informática já está disponível para todos os alunos do PPEQ e possui 
quatro computadores novos. 2. Processos: Foram analisados os processos constantes da tabela 
abaixo: 

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO RESULTADO 

.050525/2022-41 
Rebeca Ferreira da Silva 
Rego 

Trancamento da disciplina 
PPEQ002 

O trancamento foi aprovado por 
unanimidade. 

3. Exame de qualificação: Foi aprovado, por unanimidade, a reprovação, em exame de 
qualificação de doutorado, dos alunos Mauricio de Almeida Pereira, Gabriel do Bomfim Tarantino 
e Antônio Rodrigues Tacidelli, por não atenderem ao prazo estabelecido por este colegiado 
(12/08/2022).  4. Banca: foi aprovada, por unanimidade, a banca da aluna de mestrado Natália 
Santana Carvalho, composta pelos professores doutores: Denilson de Jesus Assis (orientador, 
presidente), Samantha Serra Costa (UFRB, membro externo), Ícaro Thiago Andrade Moreira 
(UFBA, membro interno), Jania Betânia Alves da Silva (UFRB, suplente interno), Lucas Cardoso 
Guimarães (UFSCar, suplente externo). Foi aprovada, por unanimidade, a banca da aluna de 
doutorado Carolina da Silva Lopes, composta pelos professores doutores: Carlos Alberto Caldas 
de Sousa (Orientador, presidente), George Simonelli (PPEQ, membro interno), Isabel Cristina 
Rigoli (IQ-UFBA, membro externo ao programa), Carlos Alberto Della Rovere (UFSCar, 
membro externo), José Jorge Mendes de Freitas (IFBA-Simões Filho, membro externo), Claudia 
Lisiane Fanezi da Rocha (UFBA, suplente interno), Guilherme Yuuki Koga (UFSCar, suplente 
externo). 5. Seminário do PPEQ 2022.2: foi aprovado, por maioria, a realização dos seminários 
individuais dos orientadores/alunos ao longo do semestre 2022.2; estes seminários poderão ser 
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presenciais ou remotos e cada orientador será responsável pela convocação e avaliação dos seus 
alunos; os seminários seguirão as mesmas regras definias em 2022.1. Foi aprovado, por 
unanimidade, a realização do seminário conjunto com todos os alunos do PPEQ, em data a ser 
definida posterior.   6. Banca para concurso de professor do PPEQ/Unifacs: foi aprovado, por 
unanimidade, os nomes dos professores Ana Katerine de Carvalho Lima Lobato (titular), Luiz 
Antônio Magalhães Pontes titular), Silvana Mattedi e Silva (suplente), Denilson de Jesus Assis 
(suplente) e Salvador Ávila Filho (suplente) como representantes do PPEQ neste concurso. 7. 
Recursos PDPG: foi aprovado, por unanimidade, a distribuição de recursos financeiros do projeto 
que o PPEQ submeterá ao PDPG, sendo ele: R$25.000,00 para materiais de consumo e 
R$25.000,00 para serviços de terceiros. 8. Coordenação do PPEQ: foi aprovado, por 
unanimidade, que a eleição para coordenador e vice coordenador do PPEQ ocorrerá em novembro, 
para início do mandato em 01/03/2023. 9. O que ocorrer. às 10:43 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, 02 de setembro de 2022.                  
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 02/09/2022

ATA Nº 6859/2022 - CCPGEQ/ENG (12.01.23.13) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado eletronicamente em 10/09/2022 11:28 )
CARLOS ALBERTO CALDAS DE SOUSA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCTM/EPOLI (12.01.23.02)

Matrícula: 1349940

 (Assinado eletronicamente em 10/09/2022 08:55 )
CARLOS AUGUSTO DE MORAES PIRES

COORDENADOR - TITULAR

PPEQ (12.01.23.39)

Matrícula: 2246900

 (Assinado eletronicamente em 12/09/2022 19:30 )
LUIZ ANTONIO MAGALHAES PONTES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEQ/EPOLI (12.01.23.20)

Matrícula: 2229111

 (Assinado eletronicamente em 12/09/2022 16:25 )
SALVADOR AVILA FILHO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEM/EPOLI (12.01.23.07)

Matrícula: 3631006

 (Assinado eletronicamente em 12/09/2022 10:27 )
SILVANA MATTEDI E SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEQ/EPOLI (12.01.23.20)

Matrícula: 1091039
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