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SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS EM EVENTO NACIONAL 
 

Instruções para preenchimento:  
- Este formulário contém informações necessárias para abertura de PCDP pela coordenação no 

SCDP. Os dados são de inteira responsabilidade do professor solicitante. Enviar com antecedência 
de 15 dias úteis devido à enorme burocracia da UFJF. 

- O processo somente será aberto se for aprovado pela coordenação do PGCC, que avaliará se a 
demanda é coerente com o programa e se há recursos disponíveis. Para evitar atrasos, favor 
verificar junto à coordenação se há recursos financeiros disponíveis antes de enviar o formulário. 

- Todos os campos são obrigatórios. 
- Preencher os dados neste formulário e enviar por email à secretaria secretaria.pgcc@ice.ufjf.br. 
- Para abertura de PCDP, enviar em anexo apenas os arquivos em .pdf (tamanho máximo de 2 Mb) 

de:  

 panfleto ou página principal do evento com nome “pagina-evento.pdf”; 

 cronograma ou programação do evento (se não houver, enviar página dizendo que não há 
programação ou algo similar) com nome “programação-evento.pdf”; 

 email do aceite do trabalho ou convite de participação com nome “aceite-convite-evento.pdf”; 

 trabalho a ser apresentado (artigo ou transparências, relatório, etc.) com nome “trabalho.pdf”; 

 comprovante de inscrição (pode ser sem pagamento efetuado) ou email de confirmação de ida 
enviado pelo solicitante com nome “comprovante.pdf”; 

 formulário de “Afastamento Nacional Servidores (Serviços, Capacitação e Similares)” 
encontrado na página http://www.ufjf.br/planejamento/scdp/formularios/. 
 
ATENÇÃO: tudo o que não estiver em português, exceto o trabalho, deverá ser traduzido 
e conter a assinatura do proposto, obrigatoriamente. 
 

- Diárias e outros benefícios não podem ser concedidos a alunos.  Nestes casos, preencher o 
formulário de solicitação de auxílio-financeiro. 

- O proposto deverá, posteriormente ao evento, preencher e entregar o relatório de viagem e os 
comprovantes de viagem (bilhetes, certificados de participação ou apresentação de trabalho) no 
prazo máximo de 5 dias após o término do evento. Esta é uma imposição do sistema SCDP. 

 
 
1) Dados do evento: 
 
Tipo de evento ou missão:  
Descrição completa do evento (evitar usar somente siglas):  
Local do evento (endereço ou nome da instituição onde ele ocorrerá; obrigatório): 
Município do evento, estado:  
Data de início do evento (dd/mm/aaaa):  
Data do fim do evento (dd/mm/aaaa):  
Professor responsável pela solicitação (obrigatório):  
 
 
2) Dados dos participantes (copiar e colar os itens abaixo se for mais de um): 
 
Nome completo do participante:  
CPF:  
Motivo para sua presença no evento:  
Data prevista para a saída de Juiz de Fora: 
Data prevista para o retorno a Juiz de Fora: 
Somente para professores: solicitação de diárias? (Sim ou Não): 
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INFORMAÇÕES PARA CONTROLE INTERNO DA COORDENAÇÃO 

 
Número da PCDP:  
Data da entrada da PCDP (dd/mm/aaaa): 

 
 


