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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2022/SRI/UFG

Processo nº 23070.044448/2022-21

Goiânia, 17 de agosto de 2022.

 
Aos (Às)
Pró-Reitores(as), Secretários(as) e Diretores(as) de Unidades Acadêmicas

 

Assunto: Passaporte Oficial 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.044448/2022-21.

 

Senhores(as) gestores(as),

 

1. Os servidores docentes e técnico-administra�vos da Universidade Federal de Goiás têm o
direito de solicitar Passaporte Oficial, nos termos do Art. 8º, inciso II, do Decreto nº 5.978, de 4 de
dezembro de 2006, para u�lização exclusiva durante Missão Oficial ligada à UFG.

2. Para subsidiar a solicitação, é necessário um o�cio emi�do pelo órgão de exercício do
servidor.

3. Assim, informamos que, conforme orientações constantes da página eletrônica do
Ministério das Relações Exteriores, Pró-Reitores(as), Secretários(as) e Diretores(as) de Unidades
Acadêmicas poderão realizar a emissão do o�cio necessário para servidores de sua unidade que possuam
afastamento para o exterior com ônus ou com ônus limitado devidamente publicado no Diário Oficial da
União.

4. Segue, anexo à este processo, O�cio Modelo de Solicitação (3120980).

5. Caso o requerente seja o �tular de uma das funções supracitadas, a solicitação do o�cio
deverá ser encaminhada via processo SEI para Secretaria de Relações Internacionais (SRI) com a minuta
do o�cio e a cópia da publicação do afastamento no Diário Oficial da União, para que seja feita a emissão
do documento. 

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por Laís For� Thomaz, Secretária, em 17/08/2022, às 11:00,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3120913 e
o código CRC 2ACC3131.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Avenida Esperança s/n, Alameda Ingá - Prédio da Reitoria – 1º andar - Bairro Campus Samambaia - Telefone:
(62)3521-1165

CEP 74690-900 Goiânia/GO - h�ps://www.ufg.br/
protocolo.cidarq@ufg.br   

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.044448/2022-21 SEI nº 3120913


