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PORTARIA N.º 129 de 16 de Junho de 2016. 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS CONFRESA, no uso suas atribuições 

legais, conferidas pela Portaria IFMT nº 1.635, de 25 de junho de 2015, considerando o 

Relatório elaborado pela Comissão Instituída através da Portaria Nº 019/2016/DG 

 

RESOLVE: 

 

I – Reestruturar o Regulamento de Concessão de Auxílio Financeiro para participação 

em Eventos científicos e Cursos de Capacitação do IFMT - Campus Confresa. 

Art. 1º A concessão de auxílio financeiro para a participação de servidores do IFMT - Cam-

pus Confresa em eventos científicos e em cursos de capacitação, serão disciplinadas por este 

Regulamento, elaborado com base nos seguintes instrumentos jurídicos: 

I - Lei 8.112/90 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, 

das Autarquias e das Fundações Públicas Federais; 

II - Lei 11.091/05 que Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao 

Ministério da Educação, e dá outras providências; 

III - Decreto 5.707/06 que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pesso-

al da Administração Pública Federal; 

IV - Decreto 5.825/06 que estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvi-

mento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educa-

ção, instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005; 

V - Portaria MPOG nº 208 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal; 

VI – Regulamento para Afastamento de Servidores em Atividades de Capacitação do IFMT 

(RASAC); 
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VII - Portaria IFMT Nº 1.013, de 05 de junho de 2014, que dispõem sobre solicitação, autori-

zação, concessão e prestação de contas de diárias e passagens. 

Art. 2º Considera-se: 

I – Eventos científicos passíveis de serem custeados por esta instituição: congressos, seminá-

rios, encontros ou outros eventos de divulgação e intercâmbio científico na área de atuação do 

servidor, ou área de formação geral, ou área complementar, ou área afim (conforme Art. 7 e 

11 do RASAC); 

II – Eventos ou cursos de capacitação, aqueles voltados ao aperfeiçoamento e qualificação 

para todos os níveis de escolaridade, ofertados nas diferentes áreas do conhecimento (confor-

me Art. 5 do RASAC); 

III – Interesse da Instituição ou Interesse da Administração, os objetivos e metas baseados no 

Plano Plurianual, conforme prevê o Art. 165 da Constituição da República Federativa do Bra-

sil, na Lei Orçamentária Anual, no Projeto Político Institucional e no Planejamento de Desen-

volvimento Institucional (PDI) obedecendo os princípios da eficiência, moralidade, impessoa-

lidade que garantem a imparcialidade. 

Parágrafo único: Este regulamento não dispõe acerca das visitas técnicas coletivas ou con-

vocações de instâncias superiores, que deverão ser analisados particularmente pelo coordena-

dor, colegiado do curso, chefia imediata ou Direção Geral, ou cursos de capacitação de média 

ou longa duração, que deverão ser analisados conforme o RASAC. 

Art. 3º Os pedidos de auxílio financeiro para capacitação deverão concorrer à Edital publica-

do pelo campus trimestralmente, observando os segmentos Docentes e Técnico-

Administrativos lotados no Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

§ 1° - Os Técnicos Administrativos lotados no Departamento de Administração e Planejamen-

to seguirá planejamento da Direção do referido Departamento. 

§ 2° - Cada servidor poderá pleitear afastamento, com apoio financeiro da instituição, para um 

evento por ano, mesmo sem aprovação de trabalho, e para até dois eventos por ano, caso haja 

apresentação de trabalho nos dois eventos. 
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§ 3° - Afastamentos de curta duração, fora da limitação prevista no parágrafo anterior, pode-

rão ser autorizados, desde que sem ônus para instituição, mediante a entrega de cronograma 

de reposição das atividades, com endosso do superior imediato. 

Art. 4º O Colegiado de Capacitação Docente (CCD) ou o Colegiado de Capacitação dos Téc-

nico-Administrativos (CCTA) avaliará as inscrições levando em consideração os critérios 

previstos no edital. 

Art. 5º O Colegiado de Capacitação Docente ou o Colegiado de Capacitação dos Técnico-

Administrativos fica responsável pela divulgação o resultado do Edital. 

Art. 6º Fica a cargo da gestão do campus, a análise e a viabilidade de promover cursos de 

interesse geral dentro do IFMT - Campus Confresa ou nas proximidades, evitando assim o 

deslocamento dos servidores. 

Art. 7º O proposto que se beneficie de diárias e/ou passagens concedidas no âmbito do IFMT 

deverá prestar contas no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o retorno ao Setor de Gestão 

do SCDP. A prestação de contas deverá ser composta pelos seguintes documentos (conforme 

Portaria IFMT Nº 1.013, de 05 de junho de 2014): 

I - Relatório de viagem; 

II - Canhoto dos cartões de embarque e/ou bilhetes originais; 

III - Certificados, Atestados ou Declaração de participação; 

IV - Lista de presença/frequência dos alunos, para os propostos que ministrarão aulas; 

V - Comprovante de devolução ao erário das diárias não utilizadas ou utilizadas parcialmente; 

VI - Outros que possam comprovar a efetividade e eficácia da viagem. 

Art. 8º É vedada a concessão de novas diárias e passagens para os solicitantes que estão pen-

dentes de prestação de contas. 

Art. 9º É vedada a transferência do auxílio financeiro para outro servidor. 
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Art. 10º Os casos omissos, não previstos no presente regulamento, serão analisados e julga-

dos de acordo com os instrumentos jurídicos citados no Art. 1º deste documento pelo Colegi-

ado de Capacitação Docente ou pelo Colegiado de Capacitação dos Técnico-Administrativos. 

Art. 11º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11º Revogar a Portaria 013 de 03 de março de 2015. 

Art. 12º - Cientifiquem-se e Cumpra-se. 


