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Aos dois dias do mês de abril de dois mil e catorze foi realizada, na sala do NUPEC, a terceira reunião 
da Comissão de Diárias e Passagens do Câmpus de Camaçari. Participaram da reunião Ana Paula 
Guimarães, Cláudia Galante, Milena Vergne, Vigna Nunes e eu, Luciene Carvalho, presidente. Foi 
realizada a leitura da ATA da reunião anterior e, após concordância, todos assinaram. Em relação à 
substituição dos membros Vigna e Paula Roberta, foi comunicado que haviam dois candidatos, Prof. 
Washington e Prof. Alessandro; no entanto, por não haver critérios para seleção de um dos dois, a 
proposta foi convidar ambos para uma reunião e então definir quem iria constituir a Comissão. 
Apresentei, em seguida, uma proposta com correções que poderiam ser feitas no formulário de 
solicitação de passagens e diárias. Após leitura e sugestões de modificações, o mesmo foi aprovado 
pela comissão. Também surgiu a proposta de realizar modificações no regulamento, estabelecendo 
uma carga horária mínima oito horas de cursos, para o caso de solicitações de passagens e diárias 
visando a capacitação/aperfeiçoamento do servidor. Além disso, o servidor só poderá ser beneficiado 
se o curso tiver duração de dois até cinco dias corridos. Após a realização das modificações, a 
Comissão deverá enviar memorando às Coordenações comunicando o fato, além de conversar com o 
servidor do protocolo, Luís Cláudio, sobre a existência de dois formulários distintos para pedido de 
auxílios, um da PRPGI e outro do Câmpus de Camaçari, com encaminhamentos diferentes. Também 
foi elaborado pela Comissão um passo a passo para o encaminhamento de pedidos de auxílios ao 
câmpus. Assim que aprovados, todos esses documentos serão disponibilizados nas coordenações e 
no sítio do câmpus de Camaçari. A próxima reunião da Comissão ocorrerá no dia sete de maio. Nada 
mais havendo a tratar, encerrei a reunião e lavrei a ata, que foi assinada por mim e pelos presentes.  
 
 
______________________________________ 
LUCIENE SANTOS CARVALHO                                   
 
______________________________________ 
ANA PAULA MIRANDA GUIMARÃES 
 
______________________________________ 
CLÁUDIA DE MATOS GALANTE 
 
______________________________________ 
MILENA VERGNE DE ABREU OLIVEIRA E SOUSA 
 
______________________________________ 
VIGNA NUNES LIMA  


