
SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS EM EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL 

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 30 dias úteis. O processo somente será 
aberto se for aprovado pela coordenação do PGMC, 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.

- Enviar por e-mail da secretaria (ppg.modelagemcomputacional@ufjf.edu.br  ) os documentos abaixo com o formulário de 
afastamento nacional ou internacional.  

Os documentos devem ser anexados apenas em .pdf (tamanho máximo de 2 Mb) de:

PANFLETO OU PÁGINA PRINCIPAL DO EVENTO COM NOME “PAGINA-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/INTERNACIONAL SERVIDORES (SERVIÇOS, CAPACITAÇÃO
E SIMILARES)” ENCONTRADO NA PÁGINA HTTP://WWW.UFJF.BR/PLANEJAMENTO/SCDP/FORMULARIOS/  .
PASSAPORTE (CASO SEJA VIAGEM INTERNACIONAL)

SEGURO  VIAGEM  INTERNACIONAL (QUANDO  FOR  VIAGEM/AFASTAMENTO  FOMENTADA POR  OUTRO
PROGRAMA OU AGÊNCIA). 

ATENÇÃO:  tudo  o  que  não  estiver  em  português,    exceto   o  trabalho,  deverá  ser
traduzido e conter a assinatura do proposto, obrigatoriamente.

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.

 Caso o mesmo esteja em outro idioma deverá ser traduzido e conter a assinatura do proposto, obrigatoriamente 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/internacional Servidores (Serviços, Capacitação e Similares)”  no link tal;
 Passaporte (caso seja viagem internacional);
 Seguro viagem internacional (quando for viagem/afastamento fomentada por outro programa ou agência). 

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.

Caso o mesmo esteja em outro idioma deverá ser traduzido e conter a assinatura do proposto, obrigatoriamente.
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