
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Direção Geral - Campus Eunápolis 

 

Ata 08 de Reunião Extraordinária  

 

Data: 01 /08 / 2018                                                                      Horário: 14h às 16h30 

 

I. Relação dos Presentes 

 

 Alessandro souza Silva 

 Haroldo José dos Santos 

 Laura E. Ferreyra 

 Joellington Santos Sandes 

 Fernanda Borges 

 Cherly Bossi 

 Neyce Pimenta 

 

 

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;  

 O que ocorrer 

 

III. Assuntos tratados 

 

 

Ao primeiro dia do mês de agosto, 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 única pauta da 

reunião, isto é, analise do processo protocolado sob nº 23291.001347/2018-

84, no dia 26/07/2018.  Os membros da comissão debateram os 

questionamentos gerados pelo memorando, e todos os presentes demonstram 

consenso em entender que a finalidade da comissão é a de analise de 

processos de solicitações de diárias e passagens, os quais devem ser decididos 

de forma positivada, ou seja, atendendo criteriosamente os ditames da Portaria 

Normativa nº67/2018. Sobre o questionamento das diferenças entre a análise 

dos processos 23291.000685/2018-07 e 23291.000897/2018-86, a comissão 

entende que não há diferenças possíveis a serem analisadas, logo, restam 

duvidosas quais seriam as supostas divergências existentes na análise do 

julgamento dos processos. Não obstante, para não restar duvidas à solicitante, 

comissão debate novamente os processos em tela, e aponta em cada processo 

os ritos seguidos. Por últimos, os membros da comissão redigem o documento 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=839350&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002013&infra_hash=4f2e17082809d75d2b6c853364ad20d4d6f0d2c1d2f489cbf4768bed173a6daa
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=839350&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002013&infra_hash=4f2e17082809d75d2b6c853364ad20d4d6f0d2c1d2f489cbf4768bed173a6daa
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=846037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002013&infra_hash=f1ce7592ca215fb0478647b82f2fa5df0bef27d7a719a6d08611e27611234b57


a ser encaminhado como resposta as indagações. Em o que ocorrer, Fernanda 

trouxe a demanda do tempo em que os processos devem ser protocolados, e 

colocou que embora a comissão haja solicitado a mudança de prazo para 

protocolar solicitações para viagens nacionais, considerando o pagamento de 

inscrição, tem-se verificado que a maioria dos pedidos não envolve inscrição, 

assim sugere que o Artigo 5º seja modificado no intuito de reduzir esse prazo. 

Os membros da comissão concordam desde que não seja inferior a 35 dias, 

para evitar prazos muito apertados e possibilidade de reunião para analisar os 

processos. Desta forma, estando todos de acordo, a modificação sugerida do 

artigo 5º, §1º, onde se lê “A solicitação para viagens nacionais deverá ser 

protocolada no SEI com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do inicio 

da viagem.” Sugere-se “A solicitação para viagens nacionais deverá ser 

protocolada no SEI com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do inicio 

da viagem quando o solicitado pagamento de inscrição, e solicitação para 

viagens nacionais deverá ser protocolado no SEI com antecedência mínima de 

XX (acima de 35) dias do inicio da viagem quando não houver solicitação de 

pagamento de inscrição.”   Sem mais a declarar, Eu, Laura E. Ferreyra lavro a 

seguinte ATA que segue assinada por mim e pelos demais presentes. 


