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I. Relação dos Presentes 

 

 Alessandro souza Silva 

 Igor Schmidke Ribeiro 

 Laura E. Ferreyra 

 Joellington Santos Sandes 

 Neyce Pimenta  

 Haroldo José dos Santos 

 

 

II. Pauta 

 

Recursos dos processos SEI números 23291.000939/2018-89; 23291.000897/2018-86;  

 

III. Assuntos tratados 

 
Aos cinco dias do mês de julho, 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 dos recursos dos processos 

supracitados. A comissão decide manter o indeferimento nos dois processos 

supracitados emitindo o seguinte parecer para os dois processos: “Inicialmente, 

cumpre apontar que o documento de solicitação de diárias e passagens, delimita o 

período em que ocorrerá o evento, todavia não descreve, tampouco delimita o período 

em que será apresentado o trabalho, não restando claro para a comissão se o trabalho 

seria apresentado em um momento pontual ou durante todo o evento. Assim sendo, 

diante da falta de especificação do limite de quantidade de diárias ou período em que 

fosse realizada a apresentação do trabalho, a presente comissão decidiu pelo 

indeferimento inicial quanto ao assunto em tela. A citação do Art. 2º, Inciso I da 

Portaria 19/2018 no parecer de indeferimento da comissão apenas faz menção do 

objeto do pedido, qual seja diárias e passagens para “I - Participação de servidores em 
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eventos científicos ou tecnológicos com apresentação de trabalho” , isto é, sendo a 

presente solicitação para apresentação de trabalho, cabe ao solicitante delimitar a 

solicitação de diárias e passagens para o período em que será apresentado  o 

trabalho. Logo, a solicitação contida no presente processo visa única e exclusivamente 

a apresentação  de trabalho não havendo informações quaisquer de participação. 

Ainda que assim não fosse, o presente processo de solicitação de diárias e passagens 

não contém a programação do evento, item obrigatório de acordo com o Art. 5º, 

Parágrafo 3º, Inciso III. 

Outrossim, a ausência do presente documento (programação do evento) não pode ser 

convalidado a posteriori , tampouco ser deferido com ressalva, visto que, como dito, 

se trata de documento obrigatório. 

Não obstante, a argumentação alegada no item 6 do recurso resta prejudicada, visto 

que a programação não se encontra elencada no referido Artigo. 

Entrementes, resta cediço que os processos do SEI devem ser acompanhados pelos 

interessados, não sendo obrigação da comissão informar a movimentação dos 

mesmos. Sem mais a declarar, Eu, Laura E. Ferreyra lavro a seguinte ATA que segue 

assinada por mim e pelos demais presentes.  


