
Como solicitar Diárias e Passagens
Setor de Ciências Humanas - 2019

Importante!
Observar antes da abertura do processo

É Servidor da UFPR? 
Sim- Abrir processo normalmente conforme orientações a seguir.
Não – antes de iniciar o processo, deverá solicitar que o proposto cadastre-
se no link abaixo: para ter acesso ao SEI como usuário externo, sem o qual
não  poderá  assinar  formulário  de  proposta  de  viagem,  logo,  não  poderá
receber diárias e passagens

LINK:  https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

PASSO A PASSO
Iniciar processo: 
Para servidores da UFPR e outros devidamente cadastrados como usuários
externos.

SEI: Iniciar processos

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0


Escolha O Tipo: Orçamento E Finanças: Diárias; Passagens

Em especificação: 
Nome Completo De Quem Fará A Viagem- Data De Início E Fim Da
Viagem – Destino (CIDADE) 
Em Interessados: Colocar O Nome do Beneficiado e Da Unidade
Demandante 

Os processos devem ser instruídos com os seguintes documentos:
Selecionar: Incluir documento

Dica: para exibir todos os tipos de documentos, clique em             ou



Escolha o tipo de documento: PCDP

Em descrição: 
Nome Completo De Quem Fará A Viagem- Data De Início E Fim Da
Viagem – Destino (CIDADE)
Em interessados: Colocar o Nome da pessoa beneficiada e o Nome
da Unidade demandante

Clicar no ícone Editar conteúdo: para habilitar a edição

PREENCHER  TODOS  OS  ITENS  DO  FORMULÁRIO,  os  que  não
estiverem preenchidos serão devolvidos.



Motivo da viagem deve ser detalhada.



Após  o  preenchimento  de  todos  os  itens  do  formulário,  assinar
eletronicamente (assinatura do solicitante e do chefe/suplente da unidade).
Encaminhar  para  a  Direção  do  Setor  –  UFPR/R/CH  a  direção  tem  que
assinar. (RECOMENDAMOS ENVIAR POR BLOCO DE ASSINATURA)
Obs: A solicitação da emissão do bilhete de passagem obedecerá ao critério
do menor preço, tendo como parâmetro o horário e o período da participação
do beneficiador no evento, conforme Incisos III e V do Art. 2º da Portaria nº
98/2003-MPOG. 

PARA ASSINATURA QUANDO NÃO É SERVIDOR UFPR

Clicar  no  documento  e  clicar  no  ícone  de  “Gerenciar  Liberações  para
assinatura externa”.

O proposto deverá receber um link por e-mail.
Esta é a tela que aparece para o usuário externo quando este faz o login e
tem um processo liberado para ele.  Se o  mesmo clicar  no “Documento”,
consegue visualizar o que foi preenchido.



RECOMENDAMOS  COLOCAR  O  PROCESSO  EM  ACOMPANHAMENTO
ESPECIAL 

APÓS A ASSINATURA DO DIRETOR(A) TRAMITAR O PROCESSO PARA
UFPR/R/CH/CH/SCEO e fechar na sua unidade.

IMPORTANTE

ANEXAR  JUNTO  AO  PROCESSO  COMO  DOCUMENTO  EXTERNO  OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:
a) Memorando com a autorização da unidade que assumira os gastos com:
Nome do beneficiado, quantidade de diárias, trecho, motivo, etc.

SE FOR SERVIDOR
b) documentos que possam comprovar o deslocamento do servidor; convites;
programações; folders e outros;
c) em caso de viagem internacional, cópia da autorização de afastamento do
país,  devidamente  publicada  no  Diário  Oficial  da  União;  na  qual  conste
referência expressa ao ônus (ônus UFPR), conforme os termos do Decreto
nº 91.800/85.
d) ata de aprovação departamental do gasto com a viagem, contendo: Nome
do beneficiado, quantidade de diárias, trecho, motivo, etc.

NÃO  SERVIDOR  DA  UFPR,  além  dos  documentos  acima  anexar  os
seguintes:
e) Nota técnica da unidade que justifique a compatibilidade da qualificação
do  beneficiário  com a  natureza  da  atividade e  o  nível  de  especialização
exigido para desempenhá-la.
f)  demostração de  ausência  de  pessoal  qualificado  para  desempenho da
referida atividade.
g) Currículo resumido.
h) documento de identificação do colaborador (RG e CPF) e Passaporte para
estrangeiros.

Quando a viagem não é para servidor da UFPR, a unidade demandante da
viagem deverá abrir o processo e preencher o formulário com todos os dados
necessários,  o  usuário  externo  apenas  tem  acesso  para  assinar  os
documentos preenchidos pela unidade.

A Unidade deve encaminhar o processo somente após o formulário assinado
e  todos  os  documentos  comprobatórios  da  viagem  anexados  para
UFPR/R/CH/CH/SCEO.



OS  PROCESSOS  ENVIADOS  FORA  DAS  ESPECIFICAÇÕES  SERÃO
DEVOLVIDOS PARA ADEQUAÇÕES, SEM EXCEÇÕES. 

Os processos devem ser encaminhados para a SCEO com no mínimo 15
dias de antecedência.

O prazo legal para o cadastro da viagem no SCDP, com passagem aérea, é
de 10 (dez) dias da data prevista para o início da viagem, visando o interesse
público e a racionalização de gastos. 

A  emissão  do  bilhete  de  passagem  aérea  deve  ser  ao  menor  preço,
prevalecendo, sempre que possível, a tarifa em classe econômica, a partir da
autorização do servidor formalmente designado.

Será  autorizado por  autoridade superior  o  cadastro  de  viagem em prazo
inferior ao estabelecido legalmente, desde que devidamente formalizada a
justificativa  que  comprove  a  inviabilidade  do  seu  efetivo  cumprimento
(justificativa  para  viagem  urgente),  assinado  pelo  solicitante,  chefe  da
unidade responsável e pela direção do setor.

CH/SCEO RECEBE O PROCESSO e VERIFICA SE 
ATENDEU AS NORMAS?

SIM – SCEO fará o registro no SCDP e devolverá processo para a unidade
solicitante. 
Ao término da viagem, a unidade solicitante deve anexar  a prestação de
contas.

NÃO – o processo será devolvido à unidade para adequações. O prazo de
15 dias para encaminhamento deverá ser respeitado.

INICIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS

NO MESMO PROCESSO EM QUE FOI SOLICITADO O AUXILIO VIAGEM

- Deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados 
do retorno da viagem. 
- A prestação de contas realizada fora do prazo (Portaria 403/2009) deverá 
ser justificada.



Selecionar: Incluir documento

Escolha o tipo de documento: Relatório de Viagem

Em descrição: 
Nome Completo De Quem Fará A Viagem- Data De Início E Fim Da
Viagem – Destino (CIDADE)
Em interessados: Colocar o Nome da pessoa beneficiada e o Nome
da Unidade demandante

PREENCHER  TODOS  OS  CAMPOS  DO  RELATÓRIO  E  ASSINAR
ELETRONICAMENTE. 



IMPORTANTE

ANEXAR JUNTO AO PROCESSO COMO DOCUMENTOS EXTERNOS.

a) bilhetes de embarque original ou segunda via dos canhotos dos cartões de
embarque, ou recibo do passageiro obtido quando da realização do check-in
via  internet,  ou  declaração fornecida  pela  empresa  de  transporte  (IN  03,
Art.19 – MP) (ida e volta, seja aéreo ou rodoviário). 
b) documentos que possam comprovar a participação em reunião; palestra;
curso ou outros eventos ( no caso de colaborador externo que veio para
algum  evento  da  unidade,  a  unidade  deve  emitir  uma
declaração/comprovante de participação; ata do concurso público;  

Tramitar para UFPR/R/CH/CH/SCEO e fechar na sua unidade.
A SCEO recebe, realiza a prestação no SCDP e devolve para a unidade
solicitante arquivar.


