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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – DIMAP

SETOR DE GESTÃO E CONTROLE DE DIÁRIAS E PASSAGENS
SEDIP

CHECK LIST PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
COLABORADOR EVENTUAL

 Formulário de requisição de diárias e passagens. 
http://www.ufsj.edu.br/dimap/diarias_e_passagens.php

 Documentos que comprovem o objeto da missão, a localidade, as datas e 
horários  (  convite,convocação,  carta  de  aceite,programação  do  evento, 
inscrição no evento, folder, panfleto).

 Nota Técnica justificando a viagem , a compatibilidade da qualificação do 
beneficiário  com  a  natureza  da  atividade  e  o  nível  de  especialização 
exigido  para  desempenhá-la,  demonstração  de  ausência  no  quadro  do 
MEC de pessoal qualificado para o desempenho da referida atividade,com 
aprovação do titular da Unidade.

 Cópia do documento de identificação .

 Justificativa para solicitações de diárias com passagens aéreas realizadas 
com prazo de antecedência inferior a 15 dias.

 Justificativa para as viagens que iniciem a partir de sexta-feira, bem como 
as que incluam sábados , domingos e feriados.

 Colaborador Eventual é a pessoa com capacidade técnica específica 
ou com honorabilidade dentro de sua área de atuação , que recebe 
incumbência para realizar atividades específicas ou serviços técnicos 
especializados, sempre de natureza eventual. O colaborador eventual 
de  nenhuma  forma  pode  ser  contratado  para  realizar  serviços  de 
rotina administrativa.

 A proposta de Concessão de diárias e passagens (PCDP) para viagens 
em  território  nacional  deve  ser  encaminhada  com  antecedência 
mínima de 15 ( quinze ) dias úteis.

Observação: este check list serve apenas para auxiliar o preenchimento da solicitação de diárias 
e passagens no SCDP, não excluindo a responsabilidade do solicitante de ler e cumprir a legislação 
igente,  disponíveis em http://www.ufsj.edu.br/dimap/setor_de_diarias_e_passagens.php.
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