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CONCESSÃO DE AUXÍLIO EVENTO PARA DOCENTES DO PROGRAMA  

ORIENTAÇÕES 

O Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva oferece aos Docentes do programa a 

possibilidade de custeio de eventos onde haverá a participação do interessado. O auxílio 

é concedido aos Docentes permanentes e colaboradores, pertencentes ao quadro de 

professores efetivos da UFSC.   

O auxílio financeiro contempla o pagamento de diárias, passagens aéreas e pagamento 

da taxa de inscrição.  

O benefício será sempre analisado pela Coordenação do Programa e estará sujeito a 

disponibilidade financeira. 

Não será concedido apoio financeiro aos pedidos de eventos realizados na Grande 

Florianópolis. 

1. AUXÍLIO EVENTO VIA PROPG 

 

 As regras e orientações de concessão de auxílio evento via PROPG estão 

disponíveis em (http://ppgsc.ufsc.br/files/2013/10/Diretrizes-

Distribui%C3%A7%C3%A3o-Recursos-PROAP-PROPG-2016-1-1-2.pdf). 

 Os pedidos de auxílio deverão ser formalizados no sistema de gerenciamento online 

da PROPG. Desta maneira, há possibilidade de atingir valores maiores do que o 

ofertado somente pelo Programa.  

 PRAZO: A solicitação de apoio financeiro junto à Pró - Reitoria de Pós-graduação 

(PROPG) deve ser realizada até o 1º dia do 2º mês que antecede o evento. (Ex: 

Eventos em maio a solicitação deve ser feita até o 1º dia do mês de março).  

 

2. AUXÍLIO EVENTO VIA PPGSC 

 

 As solicitações devem ser feitas através do preenchimento do formulário docentes 

(Anexo 04).  

http://ppgsc.ufsc.br/files/2013/10/Diretrizes-Distribui%C3%A7%C3%A3o-Recursos-PROAP-PROPG-2016-1-1-2.pdf
http://ppgsc.ufsc.br/files/2013/10/Diretrizes-Distribui%C3%A7%C3%A3o-Recursos-PROAP-PROPG-2016-1-1-2.pdf
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 O formulário deve ser entregue à secretaria de Pós-graduação com antecedência de 

30 dias antes da realização do evento.  

 No caso de eventos onde haverá a apresentação de trabalho o docente deverá anexar 

ao formulário: resumo do trabalho, informações (folder, cartaz ou printscreen da 

homepage do evento) sobre o período e local de realização do evento, comprovante 

de submissão ou carta de aceite do trabalho.  

 Para outros eventos o docente deverá anexar ao formulário: as informações (folder, 

cartaz ou printscreen da homepage do evento) sobre o período e local de realização 

do evento e uma carta e/ou comprovante de participação.  

 No caso de Eventos Internacionais, é necessário apresentar a publicação da 

portaria de afastamento no Diário Oficial da União– este documento deverá ser 

solicitado junto a SEGESP (RH) conforme instrução contida em: 

http://segesp.ufsc.br/files/2013/01/Form-CCP-

GuiaDeProcedimentosDocenteAfastamentoEventoCurtaDuracao-v02.pdf  

 

 

2.1.DIÁRIAS 

 

 No formulário docentes (Anexo 05) o solicitante deverá preencher no campo 

“Alimentação” e “Hospedagem” a estimativa dos gastos com esses itens.  

 As diárias serão depositadas diretamente na conta do solicitante alguns dias antes da 

realização do evento. O PPGSC não se responsabilizará pela reserva de 

hospedagens.   

 As diárias são tabeladas e variam de acordo com o local de destino.  

 

2.2. PASSAGENS AÉREAS 

 

 Aprovado o pedido de auxílio pela coordenação, a secretaria providenciará com a 

compra das passagens áreas.  

 A secretaria do PPGSC irá informar o docente as melhores possibilidades de voo 

com base na cotação eletrônica realizada diretamente no sistema SCDP. O docente 

deverá responder dentro de 24h.  

 Os pedidos de compras de passagens aéreas em finais de semana ou feriados devem 

ser devidamente justificados e comprovados sob pena de retorno do pedido.  

http://segesp.ufsc.br/files/2013/01/Form-CCP-GuiaDeProcedimentosDocenteAfastamentoEventoCurtaDuracao-v02.pdf
http://segesp.ufsc.br/files/2013/01/Form-CCP-GuiaDeProcedimentosDocenteAfastamentoEventoCurtaDuracao-v02.pdf
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Observações: 

a) A preferência será pelos voos de menor preço e menor trecho desde que não atrapalhe a 

chegada no evento. 

b) Não é possível antecipar ou estender a permanência além do evento. 

c) Não há reembolso de qualquer natureza (hotel, restaurante, táxi e outros). 

d) Os pedidos de trocas de passagens aéreas devem ser feitos diretamente com a agência. O 

PPGSC não cobre despesas adicionais em virtude da troca.  

e) Não há transporte Institucional. 

 

2.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 Após a participação no Evento é obrigatório a prestação de contas até 05 (cinco) 

dias após o retorno a cidade de origem, tanto para docentes da UFSC quanto para 

convidados. 

 Documentos Obrigatórios: 

 

a) Relatório de viagem (preenchido e assinado pelo beneficiário) 

b) Comprovantes dos bilhetes (Check in) 

c) Certificado ou Declaração de participação 

 

 

3. TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 O pagamento das taxas de inscrições será concedido por meio de empenho no caso 

de viagens nacionais e por meio de reembolso para viagens internacionais.  

 As solicitações de pagamento de taxas de inscrição devem ser feitas através do 

Anexo 06 (Evento Nacional) ou Anexo 07 (Evento Internacional). 

 Docentes em afastamento fora do país não há a possibilidade da concessão de apoio 

financeiro para diárias e passagens. Para pagamentos de taxas de inscrição o docente 

deve consultar diretamente a secretaria do programa.  
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Não serão aceitos pedidos fora do prazo estipulado.  

 

 

 


