
 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Direção Geral - Campus Eunápolis 

 

Ata 01 de Reunião Ordinária  

 

Data: 17 /04/ 2018                                                                      Horário: 14 às 15h30  

 

I. Relação dos Presentes 

 

 Fernanda Borges de Araújo 

 Fabíolo Moraes Amaral 

 Alessandro souza Silva 

 Luciano Rodrigues Reis  

 Laura E. Ferreyra 

 Neyce Maria Pimenta de Figueiredo 

 

 

II. Pauta 

 

Portaria 033/2018 do Ifba, Campus Eunápolis 

 

 

III. Assuntos tratados 

 

Aos dezessete dias do mês de abril, no laboratório de redes, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Avaliação e Concessão de Solicitações de Participação em Eventos ou 

Cursos, responsável pela distribuição do recurso destinado à aquisição de passagens e 

ao pagamento de diárias a servidores do quadro permanente, em efetivo exercício, para 

a participação em eventos científicos ou tecnológicos ou em cursos de aperfeiçoamento 

ou capacitação. Inicia-se a reunião com os presentes supracitados,  o Diretor Geral, sr. 

Fabíolo Amaral destaca a pauta de convocação e explica a função da comissão. De 

acordo, com Fabíolo a portaria servirá para orientar e auxiliar a construir um processo 

mais justo e observando o que é de interesse da administração,  pautados nas leis, para 

distribuição do orçamento de diárias e passagens. Solicitou desta comissão que iniciasse 

os trabalhos com máxima urgência, considerando que já haviam processos protocolados 

no SEI da comissão. Também sugeriu que a comissão estudasse a portaria e caso 

percebesse fragilidades, contradições ou fluxo dos procedimento que iriam dificultar o 

andamento dos trabalhos, a comissão teria autonomia para sugerir mudanças. Destacou 

a necessidade de construção de um cronograma orçamentário e um calendário de 

reuniões, solicitou que a comissão elegesse um presidente. Nesta reunião também foi 

contextualizado sobre o processo de  construção da portaria, o valor destinado para 

diárias e passagens, leis que dispõem sobre a concessão de diárias, assim como prazos 

para tramitação do processo. Após vários questionamentos feitos pelos membros da 

comissão relacionados ao conteúdo da portaria e a gestão do processo, houveram alguns 

encaminhamentos a saber:  

- Acordou-se a primeira reunião da comissão, marcada para dia 19/04/2018; 

- Definiu-se a pauta para a próxima reunião;  



 

 

- Solicitou-se que todos os membros da comissão, sejam titulares ou substitutos 

comparecessem às primeiras reuniões para que os procedimentos sejam padronizados 

caso algum membro titular não pudesse comparecer em alguma das reuniões que 

constarão do calendário. Sem mais a declarar, Eu, Laura E. Ferreyra lavro a seguinte 

ATA que segue assinada por mim e pelos demais presentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 


