
 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Direção Geral - Campus Eunápolis 

 

Ata 02 de Reunião Ordinária  

 

Data: 19 /04 / 2018                                                                      Horário: 14 às 16:30  

 

I. Relação dos Presentes 

 

 Fernanda Borges de Araújo 

 Alessandro souza Silva 

 Haroldo José dos Santos 

 Igor Schmidke Ribeiro 

 Luciano Rodrigues Reis  

 Laura E. Ferreyra 

 Davi dos Santos Rosa 

 Joellington Santos Sandes 

 Neyce Maria Pimenta de Figueiredo 

 

 

II. Pauta 

 

Construção do cronograma orçamentário 

Construção do cronograma de reuniões 

Revisão da Portaria 033/2018 do Ifba, Campus Eunápolis 

Eleição do presidente da comissão  

 

 

III. Assuntos tratados 

 

Aos dezenove dias do mês de abril, no laboratório de línguas, 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 a servidora Laura destacando a pauta de 

convocação e passa a palavra para a servidora Fernanda para explicar o conteúdo da 

portaria. Fernanda nos contextualiza sobre a 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, construiu-se o 

cronograma orçamentário e o cronograma de trabalhos da comissão.  O cronograma 

orçamentário dividiu-se em três quadrimestres como indicado no Artigo 3º da portaria. 

A partir deste cronograma construiu-se o cronograma de reuniões da comissão para 

analisar as demandas apresentadas dentro das cotas quadrimestrais a saber:  
 

 

 



 

 

1º Quadrimestre, 01/01/2018 à 30/04/2018 

R$ 3.600,00 em diárias 

R$ 2.700,00 em passagens 

Datas: 26/04 

2º Quadrimestre, 01/05/2018 à 31/08/2018 

R$ 4.800,00 em diárias 

R$ 3.600,00 em passagens 

Datas: 05/06, 17/07 e 30/08 

3º Quadrimestre, 01/09/2018 à 31/12/2018 

R$ 3.600,00 em diárias 

R$ 2.700,00 em passagens 

Datas: 27/09, 25/10, 14/11  

 

Ainda, acordou-se que a ultima reunião da comissão será realizada no dia 13/12 com o 

objetivo de elaborar o relatório anual dos trabalhos da comissão e elaboração do novo 

cronograma orçamentário e de reunião. Os membros da comissão elegeram à servidora 

Laura E. Ferreyra para presidir os trabalhos desta comissão. Vale ressaltar que antes de 

iniciar as análises das solicitações pela comissão, com base no cronograma acima, será 

necessário realizar algumas alterações na respectiva portaria, que serão relevantes para o 

bom andamento dos trabalhos da comissão, a saber: 

 

- Construção de um fluxograma para melhor entendimento do proponente sobre os 

procedimentos que deverá seguir para solicitação das diárias e passagens; 

 

- Os processos deverão ser gerados no SEI até o dia anterior de cada reunião para serem 

apreciadas dentro do prazo de cada cota. (Art.3); 

 

- Somente serão analisados os processos de solicitação de diárias e passagens gerados 

no SEI respeitando os prazos propostos no cronograma; 

 

- Todo processo aprovado, em que o proponente não entregar carta de aceite, ou que 

dependa de inscrição onerosa para participar em eventos, será emitido o parecer pela 

comissão com ressalva, isto é, a comissão avaliará os documentos entregues pelo 

proponente, que poderá ser utilizado para dar andamento aos procedimentos 

administrativos necessários para processo específico de inscrição e procedimentos de 

cotação de passagens, bem como, o acompanhamento e comprovação da carta de aceite 

anexada no processo pelo proponente obedecendo o prazo estabelecido no  Artigo 5º 

(a);  deferido  à critério da Administração; 

 

- Solicitar alteração de prazos para protocolar viagens nacionais para 60 dias 

considerando os prazos legais do processo; 

 

- O parágrafo §7 do Art 5º indica uma nova avaliação do processo já avaliado pela 

comissão. Solicitou-se reescrever da seguinte maneira: "Os seguintes documentos 

poderão ser apresentados pelo proponente após aprovação com ressalva da comissão, 

para o setor competente e/ou ordenador para conclusão do processo até 15 dias antes do 

inicio da viagem”; 

 



 

 

- O inciso III , § 7º do Artigo 5º sugere-se que se realoque  no § 4º do mesmo Artigo.  

 

- Sugerir inclusão de novo inciso ao art. 9, prevendo a aprovação com ressalva 

 

- Sugerir alteração de ordem entre os incisos II e III do parágrafo 3º, do art. 9º 

 

Sem mais a declarar, Eu, Laura E. Ferreyra lavro a seguinte ATA que segue assinada 

por mim e pelos demais presentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 


