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Aos dois dias do mês de outubro 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, Luis Cláudio Silva Lima e 

Paula Roberta Sá do Nascimento, a fim de revisar o regulamento, modificando alguns 

pontos que ficaram confusos, além de avaliar os processos nº 23285000269/2013 – 

interessada: Nívea de Santana Cerqueira; nº 23285000270/2013 – interessada: 

Lenade Barreto Santos; nº 23285000271/2013 – interessada: Jussimara Lopes de 

Jesus Simões. A revisão do regulamento foi feita e as modificações que foram 

discutidas para os art. 3º e art. 5º, referentes a prazos de encaminhamento dos 

processos serão realizadas. Ao revisar o regulamento discutiu-se, também, sobre as 

visitas técnicas e a verba para auxilio aos estudantes, concluindo-se que estas 

deveriam ser mais bem definidas e detalhadas para melhor planejamento. Outro 

assunto que surgiu foi relativo à viagem para participação de servidores no Congresso 

do PPI. Teremos 10 servidores que irão ao evento, que ocorrerá em Vitória da 

Conquista. Uma vez que é um evento por convocatória, todos os integrantes da 

delegação terão que ir. Desta forma, torna-se necessário fazer o levantamento de 

verba que ainda existe e o que restará até o final do ano, para um melhor 

planejamento. Ficou acordado, desta maneira, que mesmo sendo viagens por 

convocatórias, os servidores deverão enviar documento para a comissão, avisando de 

tal convocação. Este dado torna-se importante para um planejamento da verba 

recebida. Foi informado formalmente pela presidente da comissão, profa. Luciene, que 

o prof. Alex Ivo solicitou, via memorando, a Ata da reunião da comissão do dia 11 de 

setembro de 2013. A comissão entrou em um acordo que todos os documentos 

referentes à comissão, inclusive todas as Atas, serão disponibilizadas no site do IFBA, 

campus Camaçari, para consulta de todos e maior transparência das decisões da 



Comissão. Por fim, todos os processos avaliados foram DEFERIDOS, mesmo essa 

visita técnica não constando nos PITs das três servidoras, além de estar configurando 

no Planejamento Anual do campus com custo zero, pois julgou-se a relevância do 

evento para a formação dos estudantes. Nada mais havendo a tratar, Luciene Santos 

Carvalho, presidente da comissão deu por encerrada a reunião, da qual eu, Ana Paula 

Miranda Guimarães, lavrei a presente ata que, se achada conforme, será aprovada e 

assinada por todos os presentes. Camaçari, dois de outubro de dois mil e treze. 
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