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Aos
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu

  

Assunto:  SCDP e PORTARIA Nº 2.227, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.002647/2020-08.

 

 

Prezado(a) Coordenador(a), 

 

 

1. O Ministério da Educação publicou em 31/12/2019 a PORTARIA Nº 2.227 (1111843), que
dispõe sobre os procedimentos para afastamento da sede e do país e concessão de diárias e passagens
em viagens nacionais e internacionais, a serviço, no âmbito do Ministério da Educação. 

2. Por conta da publicação da referida portaria, as solicitações de passagens e diárias via
SCDP estão suspensas até que a Universidade Federal de Goiás, sob orientação da Pró-Reitoria de
Administração e Finanças (PROAD), cons�tua instrução norma�va interna, no prazo de 60 dias, conforme
dispõe documento do MEC em seu Ar�go 63 (a expecta�va é de que esta instrução norma�va seja
disponibilizada até o dia 31 de janeiro). 

3. Informamos ainda que devido a UFG ter apenas recebido 1/20 (um vinte avos) do seu
orçamento, a PROAD não tem como fazer adiantamento de recursos referente ao PROAP 2020 (sobre o
qual ainda aguardamos esclarecimentos por parte da CAPES).   

 
Cordialmente, 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Laerte Guimarães Ferreira Júnior, Pró-Reitor, em
22/01/2020, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1111849 e
o código CRC 02AC0876.
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