
 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Direção Geral - Campus Eunápolis 

 

Ata 04 de Reunião Ordinária  

 

Data: 05 /06 / 2018                                                                      Horário: 14 às 16h30 

 

I. Relação dos Presentes 

 

 Fernanda Borges de Araújo 

 Alessandro souza Silva 

 Igor Schmidke Ribeiro 

 Laura E. Ferreyra 

 Joellington Santos Sandes 

 

 

II. Pauta 

 

Análise dos processos do SEI números 23291.000939/2018-89; 23291.000897/2018-

86; 23291.000685/2018-07; 23291.000956/2018-16.  
 

III. Assuntos tratados 

 
Aos cinco dias do mês de junho, 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 aos 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 reunião, isto é, analise de cinco processos com solicitação de 

diárias e passagens. O primeiro processo analisado foi o nº 23291.000685/2018-07, 

aprovando o processo, salientando a necessidade de anexar o quadro de reposição 

obedecendo aos prazos fixados no Artigo 5ª, parágrafo 7º, inciso III. O segundo 

processo a ser analisado foi 23291.000956/2018-16, com parecer favorável, a 

comissão  solicitou no parecer que o servidor fique atento aos prazos para apresentar 

a carta de aceite na forma e prazo de acordo com o Artigo 5º, Parágrafo 7º, Inciso I, 

"a", conforme Portaria 19/2018. O terceiro processo analisado foi o nº 

23291.000897/2018-86, a comissão indeferiu a solicitação visto que, não havia 

solicitação que delimitava a quantidade de diárias, de acordo com a programação do 

evento, pois, o servidor solicitou diárias e passagens com finalidade de participação de 

evento com apresentação de trabalho, conforme disposição do Artigo 2º,  Inciso I da 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=846037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002013&infra_hash=f1ce7592ca215fb0478647b82f2fa5df0bef27d7a719a6d08611e27611234b57


 

 

Portaria 19/2018. Ademais, nos autos do processo, não constava a programação, item 

obrigatório, conforme disposto artigo 5º §3º inciso III, da portaria em comento.  O 

quarto processo a ser analisado foi o nº 23291.000939/2018-89, a comissão indeferiu 

o processo pelos mesmos motivos que o processo anterior, isto é, não havia 

solicitação que delimitava a quantidade de diárias, de acordo com a programação do 

evento, pois, o servidor solicitou diárias e passagens com finalidade de participação de 

evento com apresentação de trabalho, conforme disposição do Artigo 2º,  Inciso I da 

Portaria 19/2018. Ademais, nos autos do presente processo, não constava a 

programação do evento, item obrigatório, conforme disposto artigo 5º §3º inciso III, da 

portaria em comento. Sem mais a declarar, Eu, Laura E. Ferreyra lavro a seguinte ATA 

que segue assinada por mim e pelos demais presentes.  

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=846037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002013&infra_hash=f1ce7592ca215fb0478647b82f2fa5df0bef27d7a719a6d08611e27611234b57

