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Prezados membros do Colegiado do PPGE/UFBA. 

  

Em cumprimento ao Parágrafo 04 do artigo 18 do Regulamento Interno do PPGE/UFBA, que 

imputa à responsabilidade do Coordenador a gestão dos recursos orçamentários, apresento as 

diretrizes quanto às formas de usos dos recursos.    

1. O financiamento da participação de alunos e professores em eventos científicos (nacionais e 

internacionais) obedecerá à ordem de apresentação dos pedidos e limitações orçamentárias para 

a concessão de eventuais diárias e passagens, considerando o volume das demandas existentes, 

a divulgação e o desenvolvimento das pesquisas realizadas no âmbito do PPGE, e buscando 

uma distribuição ponderada entre os interessados.  

a) Os professores interessados em participar de eventos nacionais, que solicitarem 

passagens, devem encaminhar os pedidos com antecedência em relação à data da viagem para 

possibilitar a compra de passagens com melhores preços. 

2. A formação de bancas deve priorizar a participação de membros participação de membros 

externos de forma telepresencial. 

O financiamento para a participação de professores visitantes (membros externos) nas 

bancas examinadoras de teses e dissertações, obedecendo à ordem de apresentação dos pedidos 

e limitação de eventuais diárias a 50% no SCDP, em virtude da limitação orçamentária. 

a) Em caso de participação in loco de membros externos de outros estados, os pedidos 

devem ser encaminhados com, pelo menos, 30 dias de antecedência em relação à data 

da viagem para possibilitar a compra de passagens com melhores preços. 

3. Dentro das limitações orçamentárias, é possível alocar recursos para publicações oriundas de 

pesquisas do PPGE, seguindo dos trâmites previstos nas resoluções da UFBA.  

4. Faz-se necessário estabelecer recursos para as despesas de custeio da Secretaria (aquisição 

de materiais de expediente e escritório). 

 

Salvador, 1 de junho de 2022. 
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