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Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e treze reuniram-se, na sala da Coordenação de 
Comunicação Social, em segunda convocação, a Comissão de Diárias e Passagens. Estavam 
presentes, no início da reunião, Luciene Carvalho, presidente da Comissão, Claudia Galante e Paula 
Roberta Sá. Os membros Luís Cláudio Lima e Ana Paula Guimarães justificaram a ausência devido a 
compromissos inadiáveis, e Vigna Nunes informou que se atrasaria um pouco, pois tinha 
compromissos de saúde com o filho. A reunião teve início com a fala da professora Luciene 
informando que, conforme o regulamento, como na primeira convocação não houve quorum, a 
segunda convocação poderia ser realizada com qualquer número de participantes. Iniciamos com a 
análise de pedidos de docentes para participação em Congressos ou Encontros para apresentação de 
trabalho. O primeiro processo a ser analisado foi o da professora Andrea Barreto Borges de Souza, 
número 23.285.000.214/2013, que apresentará trabalho no 10º intercâmbio de Pesquisa em 
Linguística Aplicada e 5º SIL, em São Paulo. O processo foi deferido com a ressalva de anexar o 
comprovante de inscrição. O segundo processo foi o da professora Fernanda Regebe Castro, número 
de processo 23.285.000.224/2013, que apresentará trabalho no IX Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências, em Águas de Lindóia, São Paulo. Esse processo foi deferido com a ressalva de 
anexar o comprovante de inscrição. O terceiro processo analisado foi o da professora Ana Paula 
Miranda Guimarães, número de processo 23.285.000.217/2013, que apresentará trabalho no IX 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, em Águas de Lindóia, São Paulo. Esse 
processo foi deferido com a ressalva de anexar o comprovante de inscrição. O quarto processo foi do 
professor Cledson Mesquita Santos, número de processo 23.285.000.230/2013, que apresentará 
trabalho no VI Simpósio Nacional de Geografia da Saúde. O processo foi deferido com a ressalva que 
precisa anexar o comprovante de inscrição e retificar a ficha de solicitação (preenchendo-a 
corretamente). Após a análise desses processos, a professora Vigna Nunes chegou e foi informada 
sobre o que tinha acontecido até aquele momento. Em seguida, continuamos com a análise dos 
últimos quatro processos de pedidos de diárias referentes à visita técnica organizada pela 
Coordenação de Linguagens para Canudos-BA. A professora Vigna informou que não analisaria os 
processos e iria se abster da votação, pois  se trata de uma visita organizada pela sua coordenação. 
Os dois primeiros processos são de Vigna Nunes Lima, número 23.285.000.232/2013 e da professora 
Nívia de Santana Cerqueira, número 23.285.000.231/2013. Ambos foram deferidos, pois atendem 
aos critérios normativos colocados no regulamento de diárias e passagens. Antes da análise dos 
outros dois pedidos, professora Vigna justificou que os professores Alex Ivo e Taíse Chates fizeram a 
solicitação fora do prazo, pois foram informados por Luís Claudio Silva Lima, Diretor Administrativo, 
que o mesmo estava vendo a possibilidade de conseguir um ônibus maior, de forma que todos os 
professores e alunos viajassem em dois ônibus, sendo um do campus e outro da Reitoria; além disso, 
o diretor informou que os professores que viajam no transporte institucional eram obrigados a 
receber diárias. Sendo assim, os mesmos fizeram a solicitação mesmo não atendendo ao prazo 
estipulado no Regulamento de Diárias e Passagens. Continuamos com a análise dos outros dois 
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processos, que se referiam aos pedidos fora do prazo do regulamento, que seriam do professor Alex 
Souza Ivo, número de processo 23.285.000.242/2013 e da professora Taíse de Jesus Chates, número 
de processo 23.285.000,243/2013. Esses dois pedidos foram indeferidos pelos Claudia Galante e 
Luciene Carvalho, que justificaram o indeferimento pelo fato das duas solicitações estarem fora do 
prazo estabelecido em regulamento, e porque aprovando esse caso a Comissão abriria precedentes 
para a aprovação de outros pedidos fora do prazo. Paula votou pelo deferimento dos dois processos, 
julgando que a informação foi repassada pelo Diretor Administrativo em dia anterior ao da reunião 
(dez de setembro), e ressaltando a relevância da participação desses docentes nesse projeto 
interdisciplinar. Nesse momento, Claudia concordou com esse argumento, mas sugeriu que os 
pedidos só fossem liberados pela Comissão com a apresentação de um documento, da Diretoria 
Administrativa, com o aval da Diretoria Geral, relatando sobre esta informação que foi repassada 
para a Coordenação de Linguagens, no dia dez de setembro, a respeito do documento que obriga a 
liberação de diárias para servidor que utilize o carro institucional. Dessa forma, os professores Alex 
Ivo e Taíse seriam orientados a solicitar ao Sr. Luís Claudio, Diretor Administrativo, esse documento, 
com o aval do Diretor Geral, para que essas solicitações de diárias fossem autorizadas. Do contrário, 
estes processos estariam indeferidos, por dois votos a um, pela Comissão. Sem mais para o 
momento, eu, Paula Roberta Sá do Nascimento, lavrei a presente Ata, que foi assinada por mim e 
pelos demais membros participantes. Camaçari, onze de setembro de dois mil e treze. 
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