
Como solicitar Diárias e Passagens
Setor de Ciências da Saúde
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Importante!
Observar antes da abertura do processo

É servidor da UFPR

Abrir processo normalmente, 
conforme próximas orientações 
de abertura de processo (slide 

nº 5)

SIM
Antes de iniciar o processo, 

deverá  solicitar que o proposto 
cadastre-se no link abaixo: para 
ter acesso ao SEI como usuário 
externo, sem o qual não poderá 
assinar formulário de proposta 

de viagem, logo, não poderá 
receber hospedagem e 

passagens

NÃO

LINK: 
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao

=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
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https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0


Passo a passo para se cadastrar como 
usuário externo
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Preencher todos os campo e seguir as instruções que serão 
encaminhadas por email



                                              INICIAR PROCESSO
PARA SERVIDOR DA UFPR E OUTROS DEVIDAMENTE CADASTRADOS 
COMO USUÁRIOS EXTERNOS 
SEI: Iniciar processo
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Escolha o tipo: Orçamento e Finanças: Diárias, Passagens
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Em especificação: 
NOME COMPLETO DE QUEM FARÁ A VIAGEM-  DATA DE INÍCIO E FIM DA VIAGEM – 
DESTINO (CIDADE) – NOME DA UNIDADE DEMANDANTE

Em interessados: Colocar o NOME DA UNIDADE DEMANDANTE
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Selecionar: Incluir documento

8



Escolha o tipo de documento:  SCDP: Solicitação de Diárias e 
Passagens
Dica: para exibir todos os tipos de documentos, clique em 
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Clicar no ícone Editar conteúdo: para habilitar a edição
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Preenchimento do formulário

O preenchimento 
de “Outros” 
aplica-se ao 
Colaborador 

eventual, devendo 
ser anexados ao 

processo os 
documentos 
listados logo 

abaixo

Preencher todos os itens do formulário!
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Continuação do preenchimento do formulário
Justificativa 
detalhada!

Não indicar nº de voo nem 
companhia aérea

•A solicitação da emissão do bilhete 
de passagem obedecerá ao critério 
do menor preço, tendo como 
parâmetro o horário e o período da 
participação do servidor no evento, 
conforme Incisos III e V do Art. 2º 
da Portaria nº 98/2003-MPOG

Após o preenchimento de todos os itens do formulário, assinar 
(assinatura do solicitante e do chefe/suplente da unidade) 

Se não for servidor da UFPR, seguir slide nº 13,14,15
Para prosseguir: seguir para slide nº 16
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Para assinatura quando não é servidor UFPR
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Clicar no 
documento

Clicar no ícone de 
“Gerenciar 

Liberações para 
assinatura externa”
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O proposto deverá informar 
para a unidade o email que 

cadastrou no link: SEI: 
Acesso ao Usuário Externo

O proposto deverá receber um link por email
Caso não receba, a unidade deve avisar ao mesmo para que acesse o link abaixo, 

com o usuário e senha cadastrada : 
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_log

ar&id_orgao_acesso_externo=0
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Esta é a tela que aparece para o usuário externo quando este faz o login e 
tem um processo liberado para ele. Se o mesmo clicar no “Documento”, 

consegue visualizar o que foi preenchido

O usuário deve clicar na 
caneta e inserir a senha para 

assinar! 



Atenção!
Anexar

SERVIDOR UFPR

• Documentos que possam comprovar o 
deslocamento do servidor: convites, 
programações, folders e outros;

• Em caso de viagem internacional, cópia da 
autorização de afastamento do país do 
servidor, devidamente publicada no Diário 
Oficial da União; na qual conste referência 
expressa ao ônus, conforme os termos do 
Decreto n° 91.800/85. 

• Ata de aprovação departamental do 
gasto com a viagem ou ad referendum

NÃO-SERVIDOR UFPR
1 - Nota técnica da unidade que justifique a 

compatibilidade da qualificação do 
beneficiário com a natureza da atividade e 
o nível de especialização exigido para 
desempenhá-la; 

2 - Demonstração de ausência de pessoal 
qualificado para desempenho da referida 
atividade;

3 - Currículo resumido;

4 - Documento de Identificação do Colaborador 
(RG e CPF).
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Como acompanhar o andamento do processo? Sugere-se a utilização da ferramenta 
“Acompanhamento especial”, no SEI.
Como colocar o processo em acompanhamento especial na sua unidade
Clique no ícone “Acompanhamento especial”.

Selecione → Novo Grupo para criar um grupo 

Nome do Grupo → Sugestão: Viagens - 2019
OBS: CADA UNIDADE PODE PERSONALIZAR SEU ACOMPANHAMENTO ESPECIAL

Após criado o grupo, basta clicar novamente no ícone “Acompanhamento 
especial” e selecionar o Grupo criado. (A criação de grupo não é necessária a 

cada pedido de viagem encaminhado)



• Tramitar o processo para UFPR/R/SD/SD/SCEO e fechar na 
sua unidade;

• Para acompanhamento do seu processo e selecione o grupo 
criado:



IMPORTANTE
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•Quando a viagem não é para servidor da UFPR, a unidade demandante da 
viagem deverá abrir o processo e preencher o formulário com todos os 
dados necessários, o usuário externo apenas tem acesso para assinar os 
documentos preenchidos pela unidade.

•A unidade deve encaminhar o processo para UFPR/R/SD/SD/SCEO  
somente após formulário assinado  e documentos comprobatórios da 
viagem anexados (como documento externo).



• Os processos enviados fora das especificações serão 
devolvidos para adequações, SEM EXCEÇÕES.

• As propostas de afastamento no Setor de Ciências da Saúde 
deverão ser realizadas com antecedência MÍNIMA de 15 
dias, com documentação sem pendências.

• No caso de processos de viagem com recursos próprios 
(fonte 8250):  antecedência MÍNIMA de 30 dias
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SCEO recebe o pedido
Atendeu as normas?

SCEO fará o registro no 
SCDP e devolverá 
processo para a 
unidade com a PCDP 
gerada
Ao término da viagem, 
unidade deve anexar a 
prestação de contas

Processo será devolvido 
à unidade para 

adequações

SIM NÃO



INICIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
No mesmo processo em que foi solicitada  a viagem

22

A prestação de contas do afastamento deverá ser 
realizada por meio do SCDP, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, contados do retorno da viagem



Selecionar: Incluir documento
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Escolha o tipo de documento:  SCDP: Relatório de Viagem
Dica: para exibir todos os tipos de documentos, clique em 
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Clicar no ícone Editar conteúdo: para habilitar a edição
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Preencher todos os itens do formulário e assinar!
No caso de não servidor da UFPR, observar slides nº 13 a 15 

Indicar se Diárias ou 
hospedagem, e/ou 

passagens

No caso de não servidor da 
UFPR, este deverá informar 
à unidade para que faça o 
registro das informações

No prazo de ter 
ultrapassado 5 dias, 
indicar o motivo pelo 

atraso no envio da 
prestação de contas



Anexar
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Bilhetes de embarque (ida e volta, seja aéreo ou rodoviário)

Documento comprobatório de participação em reunião, simpósio, 
palestra, curso ou outros eventos (no caso de colaborador externo que 
veio para algum evento da unidade, a unidade deve emitir uma 
declaração/comprovante de que houve a participação no evento) 

Anexar como documento externo

Tramitar o processo para 
UFPR/R/SD/SD/SCEO e 
fechar na sua unidade


