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Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e treze reuniu-se, na sala do 
NUPEC, a Comissão de Diárias e Passagens, representada pelos servidores Luciene 
Santos Carvalho, presidente, Ana Paula Miranda Guimarães, Vigna Nunes Lima, Luís 
Cláudio Silva Lima, Paula Roberta Sá e Cláudia Galante, que compareceu ao final da 
reunião, por estar ministrando aula em Dias D’Ávila. A presidente abriu a reunião 
comunicando que não havia processos para avaliar e o propósito era rever alguns itens 
do regulamento que não ficaram claros. Informou que também gostaria de elaborar um 
passo-a-passo para os trâmites dos processos de solicitação de passagens e diárias, visto 
que muitos servidores ainda estavam confusos, entregando formulários sem assinatura 
da chefia imediata e esquecendo que o acompanhamento dos processos e entrega de 
documentação pendente é papel dos mesmos. Ana Paula lembrou que Rita, do protocolo, 
poderia ajudar nisso. Eu, Luciene, comentei que já havia dado andamento aos pedidos 
aprovados, do Prof. Leonardo e da Profa. Taise, no SCDP, mas estava pendente a 
compra das passagens do Prof. Sérgio, pois o mesmo não havia disponibilizado o 
comprovante de pagamento de inscrição, necessário para compra das passagens e 
pagamento das diárias. Inclusive, já havia sido enviada uma mensagem ao mesmo 
comunicando o fato. Vigna falou que Sérgio a procurou dizendo que não tinha como 
conseguir o comprovante, pois tinha pagado no cartão e a organização não havia 
enviado o comprovante de pagamento por e-mail. Mas havia uma confirmação de 
inscrição no evento junto com a documentação. Segundo Luís, essa confirmação de 
inscrição serviria para anexar ao sistema como comprovação, de modo que se decidiu 
dar prosseguimento à solicitação do professor com esse documento. Dando 
continuidade à reunião, analisou-se o regulamento de passagens e diárias para verificar 
como inserir a informação do prazo mínimo para dar entrada na solicitação, já que isso 
estava confuso e com interpretação dúbia no texto. Luís pediu para comentar o caso do 
servidor Fábio, bibliotecário, que o procurou para pedir uma revisão no regulamento, no 
que diz respeito à exigência de apresentação de trabalho nos eventos científicos. 
Segundo Luís, Fábio alegou que a participação no evento para o qual o auxílio foi 
negado, seria a única forma de capacitação do mesmo. Parte da Comissão concordou 
que se poderia permitir a participação sem trabalho; Paula disse que a Reitoria já havia 
financiado a participação dela em eventos sem apresentação de trabalho, e que isso foi 
importante para ela do ponto de vista profissional. Mas, parte da Comissão, 
considerando que em um evento acadêmico o servidor deveria levar trabalho, defende 
que o regulamento deve permanecer como está. No entanto, Luís ficou responsável por 
recolher documentos de Fábio que comprovassem que essa seria a única forma de 
capacitação dele, para posterior discussão do assunto na Comissão. A respeito do 
Capítulo II do regulamento, decidiu-se incluir no Art 3º que o prazo mínimo para 
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protocolar o pedido de auxílio seria de cinquenta dias antes do início do evento; 
acrescentar um inciso informando que os documentos exigidos nos itens I, II e III 
poderão ser entregues posteriormente, e não necessariamente no dia de entrada da 
solicitação; suprimir o Art 5º ou substituí-lo por um texto que informe que o recurso 
será dividido em quatro períodos de três meses ou dois períodos de seis meses, a decidir, 
para que solicitantes de todos os períodos do ano possam ser contemplados. Luís ficou 
responsável por fazer um levantamento dos recursos liberados nos últimos anos, a fim 
de verificar em que meses se concentraram os eventos, o que serviria de base para o 
planejamento dos recursos deste ano. Essas informações seriam compartilhadas na 
próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Luciene Santos Carvalho, Presidente 

da Comissão, dei por encerrada a reunião, da qual lavrei esta ata que, se achada 

conforme, será aprovada e assinada por todos os presentes.   
 
Camaçari, vinte e quatro de julho de dois mil e treze. 
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