
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

CÂMPUS PICUÍ 

 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 02 DE MARÇO DE 2015. 

 

 

 

Dispõe sobre a aprovação da regulamentação da 

concessão de ajuda de custo aos discentes no âmbito 

do IFPB Câmpus Picuí, visando à participação em 

Eventos Científicos, Tecnológicos, Culturais e 

Esportivos. 

 
 

 

O Presidente do Conselho Diretor do Câmpus Picuí do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba, no uso de suas atribuições regimentais, conferidas através da portaria 

de nomeação nº 2671/2014 - Reitoria de 21/11/2014, e de acordo com o Art. 27, do Estatuto do IFPB, 

aprovado pela Resolução CS nº 29, de 31 de agosto de 2009, considerando ainda o disposto no processo 

nº 23167.001711-2014-16 de 21 de outubro de 2014 – Câmpus Picuí. 

  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar “ad referendum” a regulamentação da concessão de ajuda de custo no 

âmbito do IFPB Câmpus Picuí aos discentes para participação em Eventos Científicos, Tecnológicos, 

Culturais e Esportivos, conforme disposições do documento em anexo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

  
 

 

 

LUCIANO PACELLI MEDEIROS DE MACEDO  

Presidente do Conselho Diretor 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

CÂMPUS PICUÍ 

 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 02 DE MARÇO DE 2015. 

 

 

ANEXO I 

 

 

O Presidente do Conselho Diretor do Câmpus Picuí do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através da portaria de 

nomeação nº 2671/2014 - Reitoria de 21/11/2014, e de acordo com o Art. 27, do Estatuto do IFPB, 

aprovado pela Resolução CS nº 29, de 31 de agosto de 2009, considerando ainda o disposto no processo 

nº 23167.001711-2014-16 de 21 de outubro de 2014 – Câmpus Picuí; e: 

 
Considerando a necessidade de regulamentar e normalizar os procedimentos atinentes à concessão de 

ajuda de custo aos discentes no âmbito do IFPB Câmpus Picuí; 

 

Considerando a necessidade de incentivar a participação dos discentes em eventos científicos, 

tecnológicos, culturais e esportivos em âmbito nacional e internacional; 

 

Considerando a necessidade de apoiar financeiramente os discentes do IFPB Câmpus Picuí para 

participação em eventos científicos, tecnológicos, culturais e esportivos, em âmbito nacional e 

internacional; 

 

 
RESOLVE: 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Entende-se por ajuda de custo, o auxílio financeiro destinado à cobertura parcial das despesas dos 

discentes com inscrição, hospedagem, alimentação e locomoção urbana, quando da participação em 

Eventos Científicos, Tecnológicos, Culturais e Esportivos em âmbito nacional e internacional. 

 

Art. 2º A concessão de Ajuda de Custo para Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos, 

Culturais e Esportivos será realizada nas formas e condições estabelecidas neste regulamento. 

 

Art. 3º Entende-se por Eventos Científicos, Tecnológicos, Culturais e Esportivos os congressos, 

seminários, simpósios, colóquios, encontros de iniciação científica, convenções, visitas técnicas, fóruns, 

olimpíadas, torneios, festivais e similares no âmbito nacional e internacional. 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º A concessão de Ajuda de Custo para Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos, 

Culturais e Esportivos tem como objetivo: 



I – Apoiar financeiramente os discentes do IFPB Câmpus Picuí para participarem de eventos científicos, 

tecnológicos, culturais e esportivos; 

II – Incentivar a participação dos discentes em eventos científicos, tecnológicos, culturais e esportivos; 

III – Apoiar a divulgação dos trabalhos realizados no IFPB Câmpus Picuí em âmbito regional, nacional e 

internacional; 

IV – Facilitar a integração dos discentes do IFPB Câmpus Picuí com outras instituições de ensino; e 

V – Incentivar a produção científica e cultural, assim como a prática esportiva. 

 

CAPÍTULO II 

DOS BENEFÍCIOS 

 

Art. 5º A concessão de Ajuda de Custo fica vinculada aos instrumentos de planejamento e obedece ao 

equilíbrio orçamentário, ficando limitada à disponibilidade de recursos. 

 

Art. 6º O benefício consistirá de passagem aérea ou terrestre e ajuda de custo de acordo com a duração 

do evento, não estando a concessão daquela atrelada a esta. 

 

§ 1º Cada discente só poderá receber o benefício duas vezes por ano, salvo os casos de relevância do 

evento devidamente aprovados pela Administração e/ou visita técnica. 

 

§ 2º A concessão do benefício que ultrapassar o limite estipulado pelo parágrafo anterior, ficará 

condicionada à disponibilidade orçamentária. 

 

§ 3º O benefício contemplará o período de realização do evento, acrescido do tempo destinado ao 

deslocamento. 

 

§ 4º Em caso de apresentação coletiva, o benefício será concedido apenas a um dos autores discentes, 

salvo os casos em que seja imprescindível a participação de mais de um autor/componente na 

apresentação, o que será avaliado pela Comissão de Avaliação para Concessão de Ajuda de Custo para 

Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos, Culturais e Esportivos. 

 

§ 5º Não será concedido o valor correspondente ao custo de passagem quando houver a utilização de 

veículo oficial ou outro transporte disponibilizado pelo IFPB. 

 

§ 6º O discente ainda poderá solicitar auxílio para inscrição no evento, limitado ao valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), considerando sempre os valores definidos para o primeiro período de inscrição. 

 

Art. 7º Caso o discente solicite apenas passagem aérea ou terrestre para um evento, o mesmo poderá 

solicitar somente a ajuda de custo para outro evento de interesse, realizado no mesmo ano, desde que 

preencha as exigências deste regulamento. 

 

Art. 8º. Os valores para concessão de ajuda de custo serão baseados naqueles definidos para diárias dos 

servidores públicos federais, constantes da Tabela do Anexo I do Decreto n. 5.992/2006, item F, e da 

Tabela A do Anexo III, do Decreto 71.733/1973, Classe V, conforme segue: 

 

I – Afastamentos com duração até 4 (quatro) horas: não gera direito à ajuda de custo; 

 

II – Afastamentos com duração superior a 4 (quatro) horas e até 8 (oito) horas: 10% do valor da diária 

para aquela localidade; 

 

III – Afastamentos com duração superior a 8 (oito) horas que resultem em despesas com alimentação ou 

locomoção: 20% do valor da diária para aquela localidade; 

 

IV – Afastamentos com duração superior a 8 (oito) horas que resultem em despesas com alimentação e 

locomoção ou hospedagem: 30% do valor da diária para aquela localidade; e 

 



V – Afastamentos com duração superior a 8 (oito) horas que resultem em despesas com alimentação, 

hospedagem e locomoção: 50% do valor da diária para aquela localidade. 

 

Art. 9º Poderá solicitar o benefício os discentes matriculados no IFPB Câmpus Picuí, frequentando o 

curso regularmente. 

 

CAPÍTULO III 

DA SOLICITAÇÃO DOS BENEFÍCIOS 

 

Art. 10. O interessado deverá solicitar o benefício no setor de protocolo do Câmpus Picuí em formulário 

próprio, dirigido à Comissão de Avaliação para Concessão de Ajuda de Custo para Participação em 

Eventos Científicos, Tecnológicos, Culturais e Esportivos. 

 

Art. 11. A solicitação deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 

 

I – Formulário de solicitação específico, preenchido e assinado pelo discente ou seu representante, bem 

como pelo orientador do trabalho/servidor responsável pela visita técnica e pelo Coordenador do Curso, 

Anexo I; 

 

II – Cópia impressa do resumo do trabalho, assinada pelo orientador; 

 

III – Comprovante de inscrição, conforme o caso; 

 

IV – Folder com a programação do evento ou impressão direta do site do evento; 

 

V – Cópias dos documentos pessoais: CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, cartão do 

banco (exclusivamente conta corrente no nome do solicitante), comprovante de matrícula e histórico 

escolar; e 

 

VI – Comprovante de participação em projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão, conforme o caso. 

 

§ 1º A solicitação de ajuda de custo para visita técnica poderá ser formulada em pedido coletivo, devendo 

vir acompanhada, além dos documentos indicados nos incisos I e V, de documento do servidor 

encarregado da atividade detalhando o afastamento (plano de aula) devidamente assinado. 

 

§ 2º O servidor encarregado da realização da visita técnica deverá comunicar aos discentes envolvidos e à 

Comissão de Avaliação para Concessão de Ajuda de Custo para Participação em Eventos Científicos, 

Tecnológicos, Culturais e Esportivos, a realização da mesma em conformidade com o cronograma 

preestabelecido pela Comissão, de forma a possibilitar a análise e concessão dos benefícios. 

 

Art. 12. Os interessados deverão apresentar a documentação completa exigida na data de apresentação da 

solicitação, exceto o aceito do trabalho, que deverá ser entregue até 15 (quinze) dias antes do início do 

evento, conforme o caso. 

 

Art. 13. Os interessados deverão obedecer, obrigatoriamente, às datas estabelecidas neste regulamento 

sob pena de indeferimento da solicitação. 

 

Art. 14. O discente terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após o retorno, para apresentar à 

Comissão de Avaliação para Concessão de Ajuda de Custo para Participação em Eventos Científicos, 

Tecnológicos, Culturais e Esportivos, o relatório de viagem com os comprovantes de passagem e da 

participação no evento podendo, neste último, ser prorrogado mediante requerimento devidamente 

fundamentado, conforme o caso. 

 

Parágrafo único. Nos casos de visitas técnicas, o servidor responsável pela viagem, deverá elaborar 

relatório, bem como, comprovar, através de folha de frequência, a participação dos discentes na referida 



atividade, encaminhando referidos documentos à Comissão de Avaliação para Concessão de Ajuda de 

Custo para Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos, Culturais e Esportivos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMISSÃO 

 

Art. 15. A Comissão de Avaliação para Concessão de Ajuda de Custo para Participação em Eventos 

Científicos, Tecnológicos, Culturais e Esportivos será designada pela Direção Geral do Câmpus Picuí e 

instituída através de portaria. 

 

Art. 16. A Comissão será composta por, pelo menos, quatro servidores do IFPB Câmpus Picuí, bem 

como, seus respectivos suplentes. 

 

Art. 17. A Comissão será encarregada da análise dos pedidos de Ajuda de Custo, tomando por base os 

objetivos definidos no Capítulo I e o planejamento institucional, devendo emitir parecer conclusivo sobre 

a aprovação dos pedidos, que compete à Direção Geral do Câmpus. 

 

Art. 18. Caberá ainda à Comissão, o envio imediato à Coordenação de Execução Financeira, dos 

documentos comprobatórios de que trata o art. 14. 

 

Art. 19. A Comissão reunir-se-á e deliberará com a maioria de seus membros. 

 

Parágrafo único. No caso de impedimento, as faltas deverão ser justificadas com endereçamento à 

Presidência da Comissão. 

 

Art. 20. No caso de limitação de recursos, será utilizado o critério de maior pontuação estabelecido no 

Anexo II deste regulamento. 

 

CAPÍTULO V 

DO CALENDÁRIO 

 

Art. 21. A Comissão estabelecerá um calendário de solicitações e de reuniões e divulgará, até o início do 

ano letivo, em âmbito institucional, conforme Anexo III deste regulamento. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 22. Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem ou não realização da viagem, o 

discente deverá comunicar por escrito à Comissão, que solicitará a emissão de Guia de Recolhimento da 

União para devolução dos valores recebidos em até 5 (cinco) dias úteis. 

 

Art. 23. As despesas decorrentes da participação discente em eventos de caráter científico, tecnológicos, 

culturais e esportivos serão financiados com recursos orçamentários do IFPB Câmpus Picuí, de acordo 

com a legislação e normas vigentes. 

 

Art. 24. Os casos omissos e as situações não previstas no presente regulamento serão resolvidos pela 

Comissão de Avaliação para Concessão de Ajuda de Custo para Participação em Eventos Científicos, 

Tecnológicos, Culturais e Esportivos. 

 

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

 



ANEXO I 

FORMULÁRIO QUE TRATA O INCISO I DO ART. 11 

 
PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 

 
ENCAMINHAR PARA: Comissão de Avaliação para Concessão de Ajuda de Custo – CAC 
 

DADOS DO ALUNO (Todos os campos a seguir são de preenchimento obrigatório.)  

Nome 
 CPF   

RG   

Curso  Matrícula   

E-mail  Telefone   

Endereço   

Banco  Agência  C/C   

 
 

SOLICITO AJUDA DE CUSTO PARA: 
 

(   ) Inscrição   (   ) Hospedagem   (   ) Locomoção urbana   (   ) Alimentação   (   ) Passagem   (   ) Visita técnica 
 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS À SOLICITAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (A ANEXAR): 
 

(   ) Cópia impressa do resumo do trabalho, assinada pelo orientador; 
(   ) Cópia da carta de aceite ou comunicação informando a aprovação do trabalho; 
(   ) Comprovante de inscrição, conforme o caso; 
(   ) Folder com a programação do evento ou impressão direta do site do evento; 
(  ) Cópias dos documentos pessoais: CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, cartão do banco (exclusivamente 
conta corrente no nome do solicitante), comprovante de matrícula e histórico escolar; 
(   ) Comprovante de participação em projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão, conforme o caso. 
(   ) Plano de aula descrevendo o afastamento a título de visita técnica. 
 

 

JUSTIFICATIVA PARA CONCESSÃO DA AJUDA DE CUSTO (Objetivo/Evento/Local do Evento): 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

  

Observações: 

1. A ajuda de custo deverá ser solicitada, via processo no Protocolo Geral do IFPB Câmpus Picuí, de acordo com o 
calendário preestabelecido pela Comissão de Avaliação para Concessão de Ajuda de Custo para Participação em Eventos 
Científicos, Tecnológicos, Culturais e Esportivos; 

2. No caso de ter trabalho aprovado no evento do qual deseja participar, a ajuda de custo será concedida apenas para um 
dos autores do trabalho; 

3. Os dados bancários devem ser no nome do aluno; 

4. É importante preencher todos os dados e anexar os documentos necessários para evitar o indeferimento da solicitação; 

5. Após retornar do evento, o aluno deve apresentar documentos que comprovem a sua participação, tais como: 
certificado/declaração de participação no evento, comprovantes de transporte/hospedagem, comprovante de inscrição, 
entre outros. 

6. O aluno que, por algum motivo, ficou impossibilitado de comparecer ao evento, deve procurar a Comissão de Avaliação 
para Concessão de Ajuda de Custo para Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos, Culturais e Esportivos para 
saber como proceder em relação à devolução dos valores referente à ajuda de custo. 

 

  

Solicitado em: 
 
____/____/_____ 

 
_____________________________ 

Assinatura do aluno 
 

Ciente em: 
 
____/____/_____ 

 
_______________________________ 

Assinatura do Coordenador do Curso 

Ciente em: 
 
____/____/_____ 

 
_______________________________ 

Assinatura do Orientador do trabalho aprovado/ 

Responsável pela visita técnica  

 



ANEXO II 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO QUE TRATA O ART. 20 

 

 Pontos Pontuação discente 

Coeficiente de Rendimento Escolar -  

Abrangência do evento -  

Evento Internacional 5  

Evento Nacional 4  

Evento Regional 3  

Participação em projetos de ensino, pesquisa 

e extensão aprovados institucionalmente 

2 por projeto 

(limitado a 5) 

 

TOTAL DE PONTOS  

 



ANEXO III 

MODELO DE CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÕES E REUNIÕES QUE TRATA O ART. 21 

 

Data de realização do 

evento 
Data limite para solicitação Reunião da Comissão 

Até 14/06 22/04 30/04 

15/06 a 14/08 10/05 17/05 

15/08 a 16/10 02/07 05/07 

17/10 a 15/12 04/09 13/09 

   

 
 


