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CHECKLIST PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
DOCENTE

1. Formulário de requisição de diárias e passagens (art. 8º da Resolução/CONDI nº 005/2016).

2. Documentos comprobatórios  da atividade que motivou o deslocamento do proposto,  tais
como programação, convite ou folder etc, com o respectivo endereço eletrônico –URL ou hiperlink
(link) – da página na internet em que é possível acessar o documento e verificar a sua autenticidade,
se for o caso (art. 13, §1, da Resolução/CONDI nº 005/2016 ).

3. Requisição de Transporte (RT), se for o caso.

4. Autorização do departamento do curso, após ciência da coordenadoria conforme Resolução
CONEP 012/2016 art 3º, inciso I, § 1º, em caso de afastamentos para realização de atividades que
perfaçam até 5 dias.

5. Autorização  do colegiado  superior  da  unidade  acadêmica,  conforme Resolução  CONEP
012/2016 art 3º, inciso II, § 1º, em caso de afastamentos para realização de atividades que perfaçam
a partir de 6 dias.

6. Justificativa para solicitações de diárias com prazo de antecedência inferior a 15 dias ao
início  da  atividade/viagem  e  autorização  do  reitor  ou  substituto  (art.  11,  Parágrafo  único,  da
Resolução/CONDI nº 005/2016).

7. Portaria  de  interrupção  /cancelamento  de  férias  (art.  14,  da  Resolução/CONSU  nº
010/2017).

IMPORTANTE! Em viagens internacionais deve ser anexado também cópia da página do Diário
Oficial da União constando a portaria de afastamento e autorização do Ministro da Educação (art.
13, da Resolução/CONSU nº 010/2017).

Observação: este  checklist tem  como  objetivo  auxiliar  a  prestação  de  contas  no  Sistema  de
Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) não excluindo a responsabilidade do solicitante de ler e
cumprir a legislação vigente.
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