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INSTRUÇÃO NORMATIVA No 05/2014 da Comissão de Pós-Graduação em Biotecnologia e 

Monitoramento Ambiental (CPGBMA), aprovada na 30ª Reunião Ordinária (02 de julho de 2014) 

 

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS, DE ACORDO COM A PORTARIA GR 

Nº258/200, PARA EVENTOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

BIOTECNOLOGIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

1. DEFINIÇÃO DE VIAJANTE: 

 

a. SERVIDOR: Servidores do quadro da UFSCAR 

b. COLABORADOR EVENTUAL: pessoa que não possui vínculo com o serviço 

público federal (funcionários públicos estaduais, municipais ou da iniciativa privada, 

autônomos, trabalhadores eventuais, ou sem vínculo empregatício). 

c. CONVIDADO: Servidores dos demais órgãos/instituições federais, cadastrados no 

SIAPE. 

 

2. PRAZOS E DOCUMENTAÇÃO 

 

2.1 O viajante deverá informar, através de envio por e-mail à secretaria do curso 

(ppgbma@ufscar.br), com ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 20 DIAS, os seguintes 

dados a respeito de seu deslocamento: 

 

a) Dados pessoais: 

(1) Nome 

(2) Cargo/Função 

(3) Instituição à qual está vinculado 

(4) Matrícula SIAPE (em caso de servidor federal) 

(5) CPF 

(6) No caso de viajante Colaborador Eventual, deverá enviar também:  

i. Dados bancários (nome do banco, agência e número de conta corrente) 

ii.  Cópia de Documento de identificação (RG, Carteira de Trabalho, Carteira de 

Motorista) 

iii.   Currículo resumido do beneficiário (Lattes ou em formato doc/docx/pdf) 

 

b) Dados relativos à viagem: 

(1) Destino - Cidade/Estado 

(2) Data e horário de início da atividade 

(3) Data e horário de término da atividade 
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(4) Descrição das atividades a serem realizadas. 

(5) Meio de transporte (veículo próprio, veículo oficial, passagem terrestre ou passagem 

aérea), separado por trecho (meio de transporte utilizado na ida/ meio de transporte 

utilizado na volta, e locais de partida e chegada de cada trecho). No caso de 

utilização de veículo próprio, será enviado por e-mail um Termo de 

Responsabilidade de Deslocamento com Veículo Próprio, que deverá ser 

preenchido e enviado assinado. Em caso de utilização de veículo oficial, informar o 

horário e endereço completo de embarque e desembarque. 

 

2.2 É necessário, ainda, anexar comprovantes do evento/atividade, tais como: convite 

(convite formal, ofício ou e-mail) contendo as datas e horários do evento; cartaz;  folder; 

programação ou inscrição no evento.  

2.3 Será enviado, por e-mail, modelo de relatório de viagem que deverá ser preenchido e 

entregue após o término da viagem. 

2.4 Quando o afastamento iniciar-se a partir da sexta-feira, ou incluir sábados, domingos e 

feriados, é necessária justificativa expressa detalhando a necessidade da participação. 

 

3. DIÁRIAS (pagamento, cálculo): 

 

3.1 As diárias serão pagas a partir do 5º dia útil que antecede a viagem, através de ordem 

bancária(depósito em conta corrente), podendo ser liberadas antes, durante ou depois da 

realização da viagem, considerando que o processo financeiro envolvido para o 

pagamento tem duração variável.  

3.2  As diárias são concedidas por dia de afastamento da sede do serviço.  

Será pago o valor de meia-diária nos seguintes casos: 

3.2.1 Quando o deslocamento não exigir pernoite no local do evento/atividade (ida 

e volta no mesmo dia); 

3.2.2 Quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada ou 

alimentação; 

3.2.3 Relativo ao dia de partida da viagem, quando esta durar mais de um dia (por 

ex., uma viagem com saída no dia 1 e retorno no dia 2, receberá o valor de 

1,5 diárias) 

3.3 Os valores das diárias serão pagos de acordo com o Decreto nº 6.907, de 21/07/2009, e 

serão informados ao viajante após a finalização do processo de criação da diária. 

IMPORTANTE: Viagens com utilização de passagem aérea ou rodoviária farão jus ao 

ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, no valor de R$95,00. Viagens utilizando veículo 

próprio e veículo oficial NÃO recebem este adicional, bem como NÃO HÁ ressarcimento de 

combustível em caso de viagem com veículo próprio. 
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*Não serão devidas diárias: quando as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção forem 

custeadas pela organização do evento, do serviço a ser realizado, ou quando contar com suporte 

institucional. Quando forem apenas parcialmente custeadas, poderá ser paga meia diária, de acordo 

com cada caso. 

4. PASSAGENS: 

 

a) A passagem aérea é comprada considerando o horário de início do evento, após cotação e 

verificação do menor preço pela empresa conveniada à UFSCar, não sendo possível solicitar 

uma empresa aérea ou voo específico. Será enviado por email o número do vôo e nome da 

empresa aérea escolhida para o viajante, e o sistema SCDP enviará, quando da emissão do 

bilhete, por email, o voucher/bilhete aéreo necessário ao embarque.  

b) A passagem rodoviária é comprada pelo próprio viajante, em horário compatível ao horário 

de início do evento, e ressarcida posteriormente através de depósito bancário. 

c) Alterações na viagem deverão ser justificadas e solicitadas antecipadamente, estando 

sujeitas à autorização.  

 

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

5.1 O viajante deverá enviar, no prazo máximo de cinco dias úteis após o término da viagem, 

o relatório de viagem preenchido, bem como os canhotos originais de bilhete aéreo ou 

rodoviário, caso haja. A não realização da prestação de contas no prazo solicitado 

impossibilita novos pedidos de diária, enquanto houver a pendência. 

5.2 A não apresentação, ou a apresentação inadequada da prestação de contas obriga o 

beneficiário de diárias e ou passagens à devolução dos recursos ao Tesouro da União no 

prazo de cinco dias.  

5.3 Diárias recebidas em excesso deverão ser restituídas no prazo de cinco dias úteis, contados 

do término da viagem. 

 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Informações adicionais podem ser obtidas no Site da UFSCar (www.ufscar.br), na Pró-Reitoria de 

Administração (ProAd) em Formulários do Departamento Financeiro, disponível em 

(http://www2.ufscar.br/interface_frames/index.php?link=http://www.proad.ufscar.br/): 

 

- Auxilio Financeiro à Estudante 

- Solicitação de Diárias e Transporte (Servidor, Convidado, Colaborador - ProPG) 

- Termo de Responsabilidade de Deslocamento com Veículo Próprio 

- Solicitação de Transporte: Carro Oficial e Motorista 

- Solicitação de Pesquisa de Vôos Ida e Volta (Agência de Viagem) 

http://www.ufscar.br/
http://www2.ufscar.br/interface_frames/index.php?link=http://www.proad.ufscar.br/
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- Requisição de Passagem Aérea Colaborador (Coordenações, Departamentos e Setores) 

- Requisição de Passagem Aérea (Servidor, Convidado, Colaborador - ProPG) 

- Requisição de Passagem Aérea (Estudante) 

- Prestação de Contas (Bilhetes Aéreos) 

- Carro Contratado (Ordem de Serviço ProPG) 

- Procedimento: Passagens Aéreas e ou Terrestre para Colaborador (Coordenações, 

Departamentos e Setores) 

- Procedimento de Diária e Passagens Aéreas (Colaborador Eventual Estrangeiro - ProPG) 

- Procedimento de Diária e Passagens Aéreas (Servidor, Convidado, Colaborador - ProPG) 

- Relatório de Viagem (Prestação de Contas SCDP) 

- Restituição de Transporte (Passagem Terrestre) 

 

Demais documentos: 

 

- Documentos necessários para anexar no SCDP 

- Pedido de Aprovação e Ordenação Despesa PCDP 

- Pedido de Aprovação Prestação de Contas da PCDP 

- Portaria GR nº 2582009 Concessão de Diárias 

- Prestação de Contas (Suprimento de Fundos) 

- Prestador de Serviço Estrangeiro (Pró-labore) 

- Prestador de Serviço individual (Pró-Labore) 

- Procedimentos e Orientações, Desconto, Auxílios Alimentação e Transporte (Servidor 

Público) 

- Tabela Valor da Diária no Território Nacional 

- Tabela Diária Internacional 

- Procedimento de Prestação de Contas (Exercício Anteriores) 

- Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos 

 

 

 

 


