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INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 004/2019 
 

Dispõe sobre os critérios para a solicitação de 
auxílios para participação de servidores do 
Instituto de Estudos Socioambientais em eventos 
científicos ou cursos de aprimoramento (nacionais 
e internacionais). 
 

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS, da 
Universidade Federal de Goiás, reunido em sessão ordinária realizada no dia 29 de agosto 
de 2019, tendo em vista o que estabelece o Estatuto da UFG, em seus Artigos 66 e 68, e o 
Regimento da UFG, em seus Artigos 94 e 98, RESOLVE: 

Art. 1o. Estabelecer critérios para a solicitação de auxílios para participação de 
servidores do IESA em eventos científicos ou cursos de aprimoramento (nacionais e 
internacionais). 

§ 1o. O Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) contará com um 
montante de recursos para auxílios, o qual será definido anualmente em reunião do 
Conselho Diretor (CD). 

§ 2o. Os auxílios referem-se ao pagamento de passagens aéreas e/ou 
diárias para participação em eventos com apresentação de trabalho ou cursos de 
aprimoramento. 

§ 3o. O número total de auxílios, o valor máximo de cada auxílio e os 
prazos para solicitação e concessão serão definidos anualmente em reunião do CD. 

Art. 2o. O auxílio deverá ser solicitado exclusivamente pelo servidor lotado no 
Instituto de Estudos Socioambientais dentro dos prazos pré-estabelecidos. 

§ 1o. Os pedidos de auxílio para eventos e cursos realizados no primeiro 
semestre de cada ano devem ser solicitados, preferencialmente, na segunda quinzena do 
mês de novembro do ano anterior; e os pedidos de auxílio para eventos e cursos 
realizados no segundo semestre de cada ano devem ser solicitados, preferencialmente, na 
segunda quinzena do mês de maio do ano corrente. 

§ 2o. Cada servidor poderá solicitar um auxílio a cada 02 (dois) anos. 
§ 3o. Caso a demanda de solicitações seja inferior ao montante destinado 

para o ano corrente, o servidor contemplado com auxílio no ano anterior poderá fazer nova 
solicitação.  

§ 4º. O montante a que se refere o parágrafo anterior será aquele 
estabelecido no artigo 1º, parágrafo 1º e a sua alocação aos servidores será controlada em 
uma planilha específica devidamente publicizada anualmente. 

§ 5o. As solicitações deverão ser entregues na Coordenadoria 
Administrativa do IESA, contendo a seguinte documentação:  

a.  Formulário próprio devidamente preenchido e assinado, conforme 
Anexo 1; 

b. Cópia do folder do evento/curso ou de sua publicação na Internet, 
contendo informações como local e data da realização, entidades 
promotoras/financiadoras e programação geral.   



§ 5o. Os servidores contemplados com o auxílio deverão apresentar na 
Coordenadoria Administrativa, com antecedência mínima de trinta (30) dias do 
evento/curso, a cópia do aceite do trabalho emitido pelos organizadores do evento.  

§ 6o. No caso de o servidor contemplado com o auxílio não apresentar a 
documentação exigida no parágrafo anterior, perderá o direito ao auxílio. 

Art. 3o. A análise das solicitações será feita Comissão de Gestão Orçamentária e 
Financeira (CGOF) do IESA. 

Art. 4o. O servidor contemplado com o auxílio deverá informar a Coordenadoria 
Administrativa, com antecedência mínima de trinta (30) dias, a sua preferência de datas, 
aeroporto e horários de voos, bem como manter atualizado junto ao cadastro do IESA, os 
dados de sua conta corrente para depósito de diárias.  

§ 1o. Será responsabilidade da Coordenadoria Administrativa do IESA 
fazer os pedidos de passagens e diárias ao órgão competente da UFG.  

§ 2o. No caso de o servidor contemplado com o auxílio não informar em 
tempo hábil sua preferência de datas, aeroporto e horários para o pedido de passagens 
aéreas, perderá o direito ao auxílio.  

§ 3o. O pagamento de diárias poderá ocorrer no 1o dia do evento ou após a 
data do evento/curso, dependendo da liberação do pagamento pelo órgão competente da 
UFG. 

Art. 5o. O servidor contemplado com o auxílio deverá apresentar um relato de 
experiência do Evento/Curso de Aprimoramento que participou - modalidade pôster ou 
similar - na Jornada de Integração, realizada anualmente no IESA. 

Art. 6º. O auxílio, regulamento por esta instrução normativa, não deverá ser 
concedido ao servidor docente e técnico-administrativo que gozar da Licença para 
Capacitação Profissional definida no artigo 87 da Lei nº 8.112/90 e regulamentada pela 
Resolução Consuni da UFG nº 02/2014, art. 18. 

Art. 7o. Os casos omissos nesta normativa serão resolvidos pela Comissão de Gestão 
Orçamentária e Financeira (CGOF) do IESA. 

Art. 8o. Esta Instrução entra em vigor nesta data, revogando-se disposições em 
contrário. 

 
 

Goiânia, 29 de agosto de 2019. 
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– Diretor – 

 

 

 


