
 

Como solicitar Diárias e Passagens 

Setor de Ciências Humanas - 2020  

  

NOVAS ORIENTAÇÕES PARA AFASTAMENTO E AUXILIO VIAGEM.  

Conforme Portaria 204 de 06/02/2020 do Ministério da Educação  http://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/portaria-n-204-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078421 e a ORDEM DE SERVIÇO 0001/2020-GR da UFPR 

https://www.ufpr.br/portalufpr/wp-content/uploads/2020/01/Ordem-de-Servi%C3%A7o-001_2020-GR.pdf   

  

PASSO A PASSO  

UNIDADE RESPONSAVEL ABRE NO SEI: Iniciar processos  

  

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  

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-204-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078421
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-204-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078421
https://www.ufpr.br/portalufpr/wp-content/uploads/2020/01/Ordem-de-Serviço-001_2020-GR.pdf


 

  

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

Escolha o tipo de documento: SCDP: Anexo II - Requisição de Diárias e Passagens ( para viagens nacionais) 

e o SCDP: Anexo I - Formulário de Autorização de Afastamento do País - Missão Oficial (para viagens 

internacionais).  

  

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 pelo servidor ou responsável 

em caso de viagem de colaborar e pelo chefe/suplente da unidade).  

Encaminhar para a Direção do Setor – UFPR/R/CH a direção tem que assinar. 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.   

 

 COLOCAR O PROCESSO EM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL   

APÓS A ASSINATURA DO DIRETOR(A) TRAMITAR O PROCESSO PARA UFPR/R/CH/UCEO 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.  

b) convite 

c) programação da missão 

d) comprovante de participação em atividades que exijam a realização de trechos com embarque e 

desembarque em locais distintos (quando houver) 

e) autorização formal da autoridade superior (publicação no DOU) 

c) 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 o Currículo resumido.  

A Unidade deve encaminhar o processo somente após o formulário assinado e todos os documentos 

comprobatórios da viagem anexados para UFPR/R/CH/UCEO.  

Para professor responsável pela aula de campo seguir as orientações conforme a nova OS 001/2020-GR Art. 

1º § 3º. Anexar programa da disciplina e programação da viagem com autorização e assinatura do diretor.   



 
  

OS PROCESSOS ENVIADOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES SERÃO DEVOLVIDOS PARA 

ADEQUAÇÕES, SEM EXCEÇÕES.   

 

Os processos devem ser encaminhados para a UCEO com no mínimo 30 dias de antecedência. Conforme 

Art. 1º da OS 0001/2020-GR.  

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. Os horários a serem 

descritos no formulário de solicitação têm por objetivo dar ao Solicitante de Passagem as informações 

necessárias para realizar a cotação de preços e a consequente compra da passagem que atenda aos critérios 

de interesse da Administração, vedada escolha pelo Proposto.  

Cadastro de viagem em prazo inferior ao estabelecido legalmente, cabe a “Autoridade Superior” da 

instituição a autorização. E deve ser encaminhada pelo Ordenador de despesa. 

Para este autorizar e necessário a justificativa contendo: 

a) motivo que impossibilitou a apresentação das informações dentro do prazo, 

b) a imprescindibilidade para a ocorrência da atividade fora do prazo e 

c) a impossibilidade de remarcação. 

  

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

SIM – UCEO fará o registro no SCDP e após este cadastro devolverá o 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 30 dias para encaminhamento 

deverá ser respeitado.  

  

  

COMO INICIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS  

NO MESMO PROCESSO EM QUE FOI SOLICITADO O AUXILIO VIAGEM  

Anexar documento interno:  SCDP – Anexo III – Relatório de viagem Nacional ou Anexo IV – Relatório de 

viagem Internacional. Conforme anexo.  

  

- Para viagem nacional - Deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da 

conclusão da missão da viagem. Com os seguintes documentos: Relatório de viagem (formulário interno do 

SEI - SCDP – Anexo III – Relatório de viagem Nacional), bilhetes ou canhotos dos cartões de 

desembarque, certificado.  



 

  

-Para viagem internacional - Deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da 

conclusão da missão da viagem. Com os seguintes documentos: Relatório de viagem (formulário interno do 

SEI - SCDP – Anexo IV – Relatório de viagem Internacional), bilhetes ou canhotos dos cartões de 

desembarque, certificado.  

  

PREENCHER TODOS OS CAMPOS DO RELATÓRIO E ASSINAR ELETRONICAMENTE.   

Tramitar para UFPR/R/CH/UCEO e fechar na sua unidade.  

A UCEO recebe, realiza a prestação no SCDP e devolve para a unidade solicitante arquivar.  

  

 


