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Onde se lê: 
3. Itens Financiáveis 
3.1. Podem ser financiados: diárias para servidor público (rubrica 33.90.14), diárias para colaborador 
eventual (rubrica 33.90.36), uso de carros oficiais da UFSJ (rubrica 33.90.33), passagens aéreas 
nacionais (rubrica 33.90.33) ou passagens terrestres nacionais destinados exclusivamente a 
convidados membros externos à UFSJ (rubrica 33.90.93), e material para a divulgação do evento 
confeccionado na gráfica da UFSJ (cartaz, folder, pasta, certificado) (rubrica 33.90.30), além de banner 
(rubrica 33.90.39). 
 
Parágrafo Único Será permitida aquisição de passagens aéreas nacionais somente após regularização do 
SCDP pelo Governo Federal. 
 
Leia-se: 
3. Itens Financiáveis 
3.1. Podem ser financiados: diárias para servidor público (rubrica 33.90.14), diárias para colaborador 
eventual (rubrica 33.90.36), uso de carros oficiais da UFSJ (rubrica 33.90.33), passagens aéreas 
internacionais (rubrica 33.90.33), passagens aéreas nacionais (rubrica 33.90.33) ou passagens 
terrestres nacionais destinados exclusivamente a convidados membros externos à UFSJ (rubrica 
33.90.93), e material para a divulgação do evento confeccionado na gráfica da UFSJ (cartaz, folder, 
pasta, certificado) (rubrica 33.90.30), além de banner (rubrica 33.90.39). 
 
Parágrafo Único Será permitida aquisição de passagens aéreas nacionais ou internacionais somente após 
regularização do SCDP pelo Governo Federal. 
 
 
Onde se lê: 
3.3. Não são financiáveis despesas que não estiverem relacionadas no item 3.1 como: publicação de 
anais, cadernos de resumo e semelhantes; coffee break; aluguel de espaço físico; material de consumo; 
passagens aéreas internacionais; diárias, transporte ou passagens aéreas e terrestres para servidores e 
estudantes da UFSJ etc. 
 
Leia-se: 
3.3. Não são financiáveis despesas que não estiverem relacionadas no item 3.1 como: publicação de 
anais, cadernos de resumo e semelhantes; coffee break; aluguel de espaço físico; material de consumo; 
diárias, transporte ou passagens aéreas e terrestres para servidores e estudantes da UFSJ etc. 
 
 
Onde se lê, no Anexo V: 
Passagens aéreas nacionais 
Cidade de origem 
Cidade de destino 
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Leia-se: 
Passagens aéreas nacionais ou internacionais 
Cidade/País de origem 
Cidade/País de destino 
 

São João del-Rei, 20 de fevereiro de 2018 
 
 

Prof. Dr. André Luiz Mota 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 


