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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
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

 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).

 Homologação pela PROGP do afastamento para participação em cursos 
de treinamento / qualificação.

 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.

 Justificativa para  iniciar  ou terminar  a viagem em cidade diferente da 
cidade em que o beneficiário está em exercício.

 Em  viagens internacionais:  cópia da página do Diário Oficial da União 
constando  a  portaria  de  afastamento;  Autorização  do  Ministro  da 
Educação; cópia do passaporte.

 Portaria  de  interrupção  /cancelamento  de  férias  devidamente  assinado 
quando o servidor estiver com afastamento no SIAPE;

 Documento comprobatório, emitido pela Reitoria, que autoriza o servidor 
exceder  o  limite  de  40  (quarenta)  diárias  no  exercício,  conforme 
determina o decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012.

 A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM FEIRAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS, 
CONGRESSOS,  SIMPÓSIOS  ,  GRUPOS  DE  TRABALHO  E  OUTROS 
EVENTOS será no máximo: 02 ( dois ) por unidade  ( eventos no país) ; 01 (um) 
representante ( eventos no exterior).Formulário próprio.

 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.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
Campus Santo Antônio - Praça Frei Orlando,170 – Centro

36307-352 – São João del-Rei, Minas Gerais
(32) 3379-2379


