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1 OBJETIVO 

Descrever o procedimento utilizado pelo PPGGECON para solicitação e prestação de contas por parte 

dos beneficiários referente às concessões de diárias e/ou passagens no SCDP. Poderão ser solicitadas 

diárias e/ou passagens nos seguintes casos: Participação em evento nacional ou internacional; 

Convocação oficial; Participação de membros externos em bancas do PPGGECON. 

 

2 RESPONSABILIDADE 

Aos beneficiários (docentes e técnicos administrativos) cabe a responsabilidade do envio das 

informações. 

 

O coordenador do Programa é responsável pela autorização da concessão. A aprovação das 

solicitações no SCDP será feita pelo Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPG), 

se for utilizado o recurso PROAP e, pelo (a) diretor (a) da EECA, quando for utilizado recurso TAXAS. 

 

A secretaria do Programa é responsável pela elaboração, acompanhamento e prestação de contas no 

SCDP. 

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Lei nº 8.112, de 1990 

Lei nº 8.162, de 1991  

Portaria Interministerial CGU/MP Nº 140, de 2006  

Despacho 17 de abril de 2008 – SRH/MP Decreto 5.992, de 2006 

Decreto nº 5.992, de 2006 

Decreto nº 6.258, de 2007  

Acórdão TCU 1151, de 2007 – Plenário  

Nota técnica nº 337/2011/DENOP/SRH/MP  

IN SLTI/MP Nº 3, de 2015 

Instruções PROAD/UFG  

Portaria n. 156 CAPES, de 2014  

Manual de utilização dos recursos destinados ao programa de apoio à pós-graduação (PROAP) da 

CAPES - PROAD  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8162.htm
https://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-interministerial-140-%20%20%20%20%202006_195593.html
http://www.sef.eb.mil.br/sef/images/a2/assessoria2/scdp/2016/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_MPDG.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-006/2006/Decreto/D5992.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6258.htm
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/692/o/Viagens_-_Orienta%C3%A7%C3%B5es_SCDP.pdf
https://proadi.unifesspa.edu.br/images/Apresentacao_Legislacao_20_10_2015_Usuario.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/297-instrucao-normativa-n-3-de-11-de-fevereiro-de-2015
https://www.proad.ufg.br/p/27580-check-list-para-solicitacao-e-prestacao-de-contas-de-diarias-e-passagens-no-scdp
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/PORTARIA-N-156-DE-28-DE-NOVEMBRO-DE-2014.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/692/o/Manual_PROAP_mar%C3%A7o2020.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/692/o/Manual_PROAP_mar%C3%A7o2020.pdf
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4 APLICAÇÃO 

Este documento é aplicável aos docentes e técnicos administrativos do PPGGECON e aos convidados 

do Programa.  

 

5 EQUIPAMENTOS E SOFTWARES UTILIZADOS  

Serão utilizados computador, impresssora, rede de internet e o Sistema de Concessão de Diárias e 

Passagens - SCDP. 

 

6 PROCEDIMENTO 

6.1 Participação em evento 
 

No caso de participação em evento nacional ou internacional, cabe ao beneficiário enviar para o e-mail 

gecon.eec@ufg.br,  com antecedência mínima de 20 dias da viagem, os seguintes documentos, a 

saber: 

• Formulário de autorização de concessão diárias e/ou passagens, (formulário disponível no site 

do PGGECON>MENU>EXPEDIENTE>FORMULÁRIOS>EXPEDIENTE GERAL> 

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DIÁRIAS E/OU PASSAGENS); 

• Folder do evento; 

• Aceite de trabalho, se houver apresentação; 

• Termo de renúncia para os casos de menor número de concessão que o período de 

afastamento (formulário disponível no site do 

PPGGECON>MENU>EXPEDIENTE>FORMULÁRIOS>EXPEDIENTE GERAL> TERMO DE 

RENÚNCIA);  

• Informar qual o meio de veículo será utilizado. Se for de avião, informar o aeroporto de saída e 

de chegada, bem como as sugestões de horários de voos; 

• Termo de responsabilidade, quando a viagem for feita em veículo próprio (formulário disponível 

no site do PPGGECON>MENU>EXPEDIENTE>FORMULÁRIOS>EXPEDIENTE 

GERAL>TERMO DE RESPONSABILIDADE). 

 
 
6.2 Convocação oficial 
 

Quando o (a) coordenador (a) ou subcoordenador (a) for, cabe a este enviar para o e-mail 

gecon.eec@ufg.br,  com antecedência mínima de 20 dias da viagem, os seguintes documentos, a 

saber: 

 

• Convocação; 

mailto:gecon.eec@ufg.br
mailto:gecon.eec@ufg.br


 

DIÁRIAS E PASSAGENS 

BENEFICIÁRIOS 

Código: POP_12_DP_Beneficiarios 

Revisão: 00 

Página: 3 de 6 

Data: 28/07/2020 

Arquivo: POP_12_DP_Beneficiarios_

00.docx 

Aprovação: Daniel de Lima Araújo Rubrica:  

 

POP_12_DP_Beneficiarios_00.docx 

• Informar qual o meio de veículo será utilizado. Se for de avião, informar o aeroporto de saída e 

de chegada, bem como as sugestões de horários de voos. 

• Termo de responsabilidade, quando a viagem for feita em veículo próprio (formulário disponível 

no site do PPGGECON>MENU>EXPEDIENTE>FORMULÁRIOS>EXPEDIENTE 

GERAL>TERMO DE RESPONSABILIDADE). 

 
6.3 Participação de membros externos em bancas do PPGGECON 
 

No caso de participação membro externo, cabe ao docente que está convidando, enviar para o e-mail 

gecon.eec@ufg.br,  com antecedência mínima de 20 dias da viagem, os seguintes documentos, a 

saber: 

 

• Formulário de autorização de concessão diárias e/ou passagens (formulário disponível no site 

do PGGECON>MENU>EXPEDIENTE>FORMULÁRIOS>EXPEDIENTE GERAL> 

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DIÁRIAS E/OU PASSAGENS); 

• Convite para a banca de defesa; 

• Informar qual o meio de veículo será utilizado. Se for de avião, informar o aeroporto de saída e 

de chegada, bem como as sugestões de horários de voos; 

• Termo de responsabilidade, quando a viagem for feita em veículo próprio (formulário disponível 

no site do PPGGECON>MENU>EXPEDIENTE>FORMULÁRIOS>EXPEDIENTE 

GERAL>TERMO DE RESPONSABILIDADE); 

• Formulário de cadastro (formulário disponível no site do 

PGGECON>MENU>EXPEDIENTE>FORMULÁRIOS>EXPEDIENTE DOCENTES> 

CADASTRO DE DOCENTE, PARTICIPANTE EXTERNO, AUTORES E CO-AUTORES) 

 

6.4 Após receber a documentação do beneficiário e ter a autorização do (a) coordenador (a) do 

Programa para a concessão (por e-mail), quando necessário, a secretaria dará início ao processo de 

inserção das solicitações no SCDP, realizando o acompanhamento das mesmas.  

 
6.5 Prestação de contas 
 

6.5.1 Participação em evento nacional ou internacional 

 

O beneficiário deverá enviar para o e-mail gecon.eec@ufg.br, em até 5 dias contados do retorno da 

viagem, os seguintes documentos, a saber: 

 

• Viagem realizada em meio de transporte aéreo: Canhotos dos cartões de embarque de todos 

os trechos ou declaração de embarque fornecida pela companhia aérea, no caso de dano ou 

extravio do bilhete. 

• Viagem realizada em transporte rodoviário: Bilhetes rodoviários 

• Viagem realizada em veículo disponibilizado pela instituição: Comprovante do Veículo Oficial; 

• Viagem realizada em veículo próprio/particular: Relatório de Viagem, 

mailto:gecon.eec@ufg.br
mailto:gecon.eec@ufg.br
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• Documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da participação do beneficiário na 

atividade (Ata, cópias de certificados, listas de presença, foto, e-mail, relatórios, ateste, 

declaração ou outros documentos que comprovem a efetiva participação do servidor no 

evento). 

• Nas viagens ao exterior, com ônus ou com ônus limitado, o servidor deverá apresentar os 

cartões de embarque de todos os trechos, o Relatório de Viagem e o documento de 

participação no evento ou missão.  

• Devolução das diárias mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, que será gerada pela 

secretaria do Programa, dentro de até 5 dias, contados da data da apresentação da 

documentação para prestação de contas, e enviada ao beneficiário por e-mail, quando o 

deslocamento não se efetivar ou ocorrer em prazo menor que o previsto. 

 
 
6.5.2 Convocação oficial 
 

O (a) coordenador (a) ou subcoordenador (a) deverá enviar para o e-mail gecon.eec@ufg.br,  em até 

5 dias contados do retorno da viagem, no que couber, a mesma documentação listada no item anterior. 

 
6.5.3 Participação de membros externos em bancas do PPGGECON 
 

O beneficiário deverá enviar para o e-mail gecon.eec@ufg.br,  em até 5 dias contados do retorno da 

viagem, a mesma documentação listada no item 6.5.1 

 

6.6  Quando a missão for concluída e forem entregues, por e-mail, a documentação para prestação 

de contas (conforme item 6.5.1), que deverá ocorrer dentro de 5 dias do término da missão, a secretaria 

finalizará o processo. Neste caso, o próprio sistema SCDP informará ao beneficiário sobre a conclusão 

do processo. 

 
 
Observações:  
 

É vedada a concessão de diárias e passagens a servidores que se encontram com afastamento no 

SIAPE (férias, licença, ou qualquer outro tipo de afastamento). 

Não é permitido o encaminhamento de solicitações para proposto com prestação de contas pendente. 

Não serão aceitas solicitações encaminhadas após o início da missão ou da atividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gecon.eec@ufg.br
mailto:gecon.eec@ufg.br
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7 FLUXOGRAMA DO PROCESSO  

7.1 Solicitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Prestação de contas 
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8 ANEXOS 

Comprovante_de_Viagem_Veículo_Oficial.doc 

GECON_-_CP_-_Cadastro_de_participantes.doc 

Autorizacao de Diarias.docx 

Termo_de_Renúncia_de_Diárias_ou_Passagens.doc 

Termo_de_Responsabilidade_Veículo_Próprio.docx 

Relatório_de_Viagem.doc 

 

9 QUADRO DE ALTERAÇÕES 

 

Item Resumo das alterações Data 

⎯ ⎯ /    / 

⎯ ⎯ /    / 

⎯ ⎯ /    / 
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