
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Direção Geral - Campus Eunápolis 

 

Ata 07 de Reunião Ordinária  

 

Data: 18 /07 / 2018                                                                      Horário: 14 às 16h 

 

I. Relação dos Presentes 

 

 Alessandro souza Silva 

 Igor Schmidke Ribeiro 

 Laura E. Ferreyra 

 Joellington Santos Sandes 

 Fernanda Borges 

 Davi dos Santos Rosa  

 

 

II. Pauta 

 

Análise Processo SEI número 23291.000908/2018-28 ; Análise do parecer da PROJUR e 

Direção Acadêmica  sobre os processos   23291.000939/2018-89; 23291.000897/2018-86;  

 

III. Assuntos tratados 

 

 

Aos dezoito dias do mês de julho de 2018, 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 a 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 convocação. 
Inicia-se com a análise do processo 23291.000908/2018-28, a comissão 
indeferiu a solicitação considerando que: a servidora não apresenta  
deferimento justificado da chefia mediata e imediata de acordo com o artigo 5º, 
§5º, I da portaria 067/2018. Ainda, a servidora deverá anexar a programação 
na integra e informações detalhadas do evento de acordo com o artigo 5º, §3º, 
III da portaria 067/2018. Informamos que deverá utilizar documento adequado 
para justificar a participação do evento, salientando que este último não é o 
motivo do indeferimento. Quanto a analise dos processos  23291.000939/2018-
89 e 23291.000897/2018-86, esta comissão decidiu que na próxima reunião 
será elaborado documento a ser encaminhado para o Conselho de Ética 
Institucional ou repartição competente para averiguar a conduta dos servidores 
diante da publicidade de comentários que põem em dúvida a dignidade (honra, 
imagem) desta comissão formada por paridade dos diversos segmentos dos 
servidores, visto que, através de e-mail divulgado amplamente para todos os 
servidores do campus, indaga-se, ou seja, duvida-se sobre a publicidade e a 
isonomia de que são tratados os processos sob analise desta ínclita comissão.  
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