
 

 

NORMAS DO PROGRAMA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

E PASSAGENS COM VERBA PROAP-CAPES 

Aprovadas em Reunião Extraordinária da Comissão Deliberativa do PPGM-UFRJ de 25 de agosto de 2022. 

 

DA FINALIDADE 

Art. 1º – A presente Resolução da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-Graduação 
em Música da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(PPGM-UFRJ) dispõe sobre procedimentos e critérios internos para a avaliação de pro-
postas de afastamento da sede de professores, alunos e pesquisadores em estágio pós-
doutoral do Programa para fins de concessão de diárias e passagens em viagens nacio-
nais para participação em eventos científico-acadêmicos no país, bem como, em sintonia 
com os objetivos de internacionalização do Programa, de propostas de participação de 
convidados externos em eventos científico-acadêmicos promovidos na sede pelos Grupos 
de Pesquisa do Programa para fins de concessão de diárias e passagens em viagens 
nacionais e internacionais, nos termos do Art. 7º, inciso II, alíneas “g”, “h” e “i” da Portaria 
CAPES Nº 156, de 28 de novembro de 2014 (Regulamento do Programa de Apoio à Pós-
Graduação – PROAP). 

Parágrafo Único. Todos os procedimentos relativos à concessão de diárias e passagens 
no âmbito da UFRJ orientar-se-ão pelo disposto no Portaria UFRJ Nº 1502, de 21 de fe-
vereiro de 2020, da solicitação inicial daquele que realizará o afastamento no interesse da 
Administração Pública à prestação de contas e sua aprovação pela instância legal respon-
sável. 

 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2º – Em consonância com o disposto no Art. 5º da Portaria UFRJ Nº 1502, considera-
se nestas normas: 

I.  Proposta de Concessão de Diárias e Passagens cadastrada (PCDP): proposta ca-
dastrada no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), em que deve-
rão constar os dados do Proposto, as informações do deslocamento, as justificativas 
da missão, os documentos comprobatórios da demanda e os dados financeiros; 



II.  Proposto: aquele que realizará o afastamento a serviço no interesse da Administra-
ção Pública, o qual se responsabilizará pela fidelidade das informações fornecidas; 

III. Solicitante de Viagem: servidor designado pela Direção da Escola de Música da 
UFRJ, responsável pela conferência e inclusão no SCDP de todas as informações 
relativas ao cadastramento da solicitação, alteração, cancelamento, antecipação, 
prorrogação, complementação e prestação de contas da viagem; 

IV. Proponente: Coordenador do PPGM-UFRJ, formalmente designado como Propo-
nente pela Direção da Escola de Música da UFRJ e responsável pela avaliação da 
indicação do Proposto e da pertinência da missão, bem como pela ponderação da 
análise de custo-benefício e aprovação tanto da viagem quanto da prestação de 
contas no SCDP, para o que contará com o assessoramento da Comissão de Diárias 
e Passagens do Programa; 

V. Ordenador de Despesas: Autoridade da PR-3 nomeada como tal, investida de com-
petência legal para autorizar ou rejeitar a emissão de empenho e o pagamento da 
despesa prevista na PCDP em conformidade com a legislação e as aprovações su-
periores. 

Art. 3º – Considera-se ainda, nas presentes normas: 

I.  Comissão de Diárias e Passagens do PPGM-UFRJ: comissão responsável por as-
sessorar o Proponente na avaliação da pertinência da indicação do Proposto, na 
análise de custo-benefício e na aprovação da viagem, com mandato de 02 (dois) 
anos e formada por 05 (cinco) membros, 03 (três) do corpo docente eleitos por seus 
pares, 01 (um) representante do corpo discente eleito por seus pares, e o Coorde-
nador do Programa, que preside o colegiado, secretariado pelo Solicitante de Via-
gem da Unidade. 

 

DO FLUXO 

Art. 4º – A concessão de diárias e passagens em viagens nacionais com verba do Pro-
grama de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) da CAPES observará as seguintes etapas: 

I.  Para deslocamentos de docentes do PPGM-UFRJ dentro do território nacional: 

a)  Solicitação de autorização para afastamento da sede: o Proposto docente, ou 
sua chefia imediata, encaminha pedido justificado de afastamento da sede para 
autorização da Direção da Escola de Música da UFRJ; 

b) Aprovação do afastamento da sede pelo Proponente: ratificada a solicitação de 
autorização para afastamento da sede, o pedido justificado de afastamento da 
sede é encaminhado via SEI à Coordenação do PPGM-UFRJ, para que o Co-
ordenador do Programa, responsável pela avaliação da indicação do Proposto 
e da pertinência da missão, auxiliado pela Comissão de Diárias e Passagens, 
delibere sobre a concessão de diárias e passagens nacionais a ser cadastrada 
no SCDP; 

c) Cadastramento da viagem: caso aprovados o afastamento e a concessão das 
diárias e passagens, o Solicitante de Viagem da unidade realizará o preenchi-
mento da PCDP; 



d) Reserva de passagem: o Solicitante de Passagem faz a cotação de preços de 
passagem, a reserva do bilhete e o preenchimento dos dados de voo na PCDP; 

e)  Aprovação do Proponente: auxiliado pela Comissão de Diárias e Passagens, o 
Proponente faz a análise do custo-benefício e da pertinência da missão e, caso 
concorde, aprova a PCDP; 

f)  Aprovação de despesas: o Ordenador de Despesas aprova a despesa deta-
lhada na PCDP; 

g)  Emissão do(s) bilhete(s): pela agência de viagem ou pela companhia aérea;  

h)  Execução financeira: pagamento de diárias e auxílio deslocamento, se for o 
caso; 

i)  Deslocamento/viagem; 

j)  Prestação de contas: o Solicitante de Viagem preenche o relatório de viagem 
(Anexo II da Portaria UFRJ Nº 1502), emite a Guia de Recolhimento da União – 
nos casos em que o Proposto deva restituir algum valor ao erário – e anexa os 
comprovantes ao Sistema; 

k)  Aprovação do Ordenador de Despesas: se houver o pagamento de diária(s), 
deverá o Ordenador de Despesas aprovar a prestação de contas; e 

l)  Aprovação ou reprovação da prestação de contas: auxiliado pela Comissão de 
Diárias e Passagens, o Proponente deverá fazer a aprovação final, ou reprova-
ção, da prestação de contas apresentada. 

II.  Para deslocamentos de alunos e pesquisadores em estágio pós-doutoral do PPGM-
UFRJ, docentes colaboradores do PPGM-UFRJ não lotados na instituição e convi-
dados externos ao Programa dentro do território nacional: 

a) Solicitação de autorização para afastamento da sede: o Proposto aluno, pesqui-
sador em estágio pós-doutoral ou docente colaborador não lotado na UFRJ en-
caminha pedido justificado à Coordenação do PPGM-UFRJ através do e-mail 
posgraduacao@musica.ufrj.br, indicando no assunto do e-mail “Solicitação de 
diárias e passagens em viagem nacional” e anexando os documentos pertinen-
tes; 

b) Aprovação do afastamento da sede pelo Proponente: o Coordenador do PPGM-
UFRJ, responsável pela avaliação da indicação do Proposto e da pertinência da 
missão, auxiliado pela Comissão de Diárias e Passagens, delibera sobre a con-
cessão de diárias e passagens nacionais a ser cadastrada no SCDP; 

c) Cadastramento da viagem: caso aprovados o afastamento e a concessão das 
diárias e passagens, o Solicitante de Viagem da unidade realizará o preenchi-
mento da PCDP; 

d) Reserva de passagem: o Solicitante de Passagem faz a cotação de preços de 
passagem, a reserva do bilhete e o preenchimento dos dados de voo na PCDP; 

e)  Aprovação do Proponente: auxiliado pela Comissão de Diárias e Passagens, o 
Proponente faz a análise do custo-benefício e da pertinência da missão e, caso 
concorde, aprova a PCDP; 

f)  Aprovação de despesas: o Ordenador de Despesas aprova a despesa deta-
lhada na PCDP; 



g)  Emissão do(s) bilhete(s): pela agência de viagem ou pela companhia aérea;  

h)  Execução financeira: pagamento de diárias e auxílio deslocamento, se for o 
caso; 

i)  Deslocamento/viagem; 

j)  Prestação de contas: o Solicitante de Viagem preenche o relatório de viagem 
(Anexo II), emite a Guia de Recolhimento da União – nos casos em que o Pro-
posto deva restituir algum valor ao erário – e anexa os comprovantes ao Sis-
tema; 

k)  Aprovação do Ordenador de Despesas: se houver o pagamento de diária(s), 
deverá o Ordenador de Despesas aprovar a prestação de contas; e 

l)  Aprovação ou reprovação da prestação de contas: auxiliado pela Comissão de 
Diárias e Passagens, o Proponente deverá fazer a aprovação final, ou reprova-
ção, da prestação de contas apresentada. 

III.  Para deslocamentos de convidados externos ao PPGM-UFRJ dentro do território 
nacional: 

a) Solicitação de autorização para visita à sede: representando o Proposto, o líder 
do Grupo de Pesquisa do Programa promotor de evento científico-acadêmico 
na sede encaminha pedido justificado à Coordenação do PPGM-UFRJ através 
do e-mail posgraduacao@musica.ufrj.br, indicando no assunto do e-mail “Solici-
tação de diárias e passagens em viagem nacional” e anexando os documentos 
pertinentes; 

b) Aprovação do afastamento da sede pelo Proponente: o Coordenador do PPGM-
UFRJ, responsável pela avaliação da indicação do Proposto e da pertinência da 
missão, auxiliado pela Comissão de Diárias e Passagens, delibera sobre a con-
cessão de diárias e passagens nacionais a ser cadastrada no SCDP; 

c) Cadastramento da viagem: caso aprovados o afastamento e a concessão das 
diárias e passagens, o Solicitante de Viagem da unidade realizará o preenchi-
mento da PCDP; 

d) Reserva de passagem: o Solicitante de Passagem faz a cotação de preços de 
passagem, a reserva do bilhete e o preenchimento dos dados de voo na PCDP; 

e)  Aprovação do Proponente: auxiliado pela Comissão de Diárias e Passagens, o 
Proponente faz a análise do custo-benefício e da pertinência da missão e, caso 
concorde, aprova a PCDP; 

f)  Aprovação de despesas: o Ordenador de Despesas aprova a despesa deta-
lhada na PCDP; 

g)  Emissão do(s) bilhete(s): pela agência de viagem ou pela companhia aérea;  

h)  Execução financeira: pagamento de diárias e auxílio deslocamento, se for o 
caso; 

i)  Deslocamento/viagem; 

j)  Prestação de contas: o Solicitante de Viagem preenche o relatório de viagem 
(Anexo II da Portaria UFRJ Nº 1502), emite a Guia de Recolhimento da União – 
nos casos em que o Proposto deva restituir algum valor ao erário – e anexa os 
comprovantes ao Sistema; 



k)  Aprovação do Ordenador de Despesas: se houver o pagamento de diária(s), 
deverá o Ordenador de Despesas aprovar a prestação de contas; e 

l)  Aprovação ou reprovação da prestação de contas: auxiliado pela Comissão de 
Diárias e Passagens, o Proponente deverá fazer a aprovação final, ou reprova-
ção, da prestação de contas apresentada. 

IV.  Para deslocamentos de convidados externos ao PPGM-UFRJ fora do território naci-
onal: 

a) Solicitação de autorização para visita à sede: representando o Proposto, o líder 
do Grupo de Pesquisa do Programa promotor de evento científico-acadêmico 
na sede encaminha pedido justificado à Coordenação do PPGM-UFRJ através 
do e-mail posgraduacao@musica.ufrj.br, indicando no assunto do e-mail “Solici-
tação de diárias e passagens em viagem internacional” e anexando os docu-
mentos pertinentes; 

b) Aprovação da visita à sede pelo Proponente: o Coordenador do PPGM-UFRJ, 
responsável pela avaliação da indicação do Proposto e da pertinência da mis-
são, auxiliado pela Comissão de Diárias e Passagens, delibera sobre a conces-
são de diárias e passagens internacionais a ser cadastrada no SCDP; 

c) Cadastramento da viagem: caso aprovados o afastamento e a concessão das 
diárias e passagens, o Solicitante de Viagem da unidade realizará o preenchi-
mento da PCDP; 

d)  Pedido de cotação: o Solicitante de Passagem encaminhará à agência de via-
gens contratada solicitação de cotação de preços de passagem e seguro-via-
gem; 

e) Cotação: a agência de viagem encaminhará, ao Solicitante de Passagem, pelo 
menos três cotações de preços de passagem, que anexará ao Sistema e indi-
cará a opção escolhida; 

f)  Checagem de preços: o Solicitante de Passagem compara os preços apresen-
tados nas cotações com os valores de mercado, define o voo que melhor atende 
aos interesses da Administração e preenche os dados na PCDP; 

g)  Aprovação do Proponente: auxiliado pela Comissão de Diárias e Passagens, o 
Proponente faz a análise do custo-benefício e da pertinência da missão e, caso 
concorde, aprova a PCDP; 

h) Aprovação de despesas: o Ordenador de Despesas da unidade ou órgão equi-
valente aprova a despesa detalhada na PCDP; 

i)  Emissão do(s) bilhete(s): pela agência de viagem; 

j)  Execução financeira: pagamento de diárias e auxílio deslocamento, se for o 
caso; 

k)  Deslocamento/viagem; 

l)  Prestação de contas: o Solicitante de Viagem preenche o relatório de viagem 
(Anexo II da Portaria UFRJ Nº 1502), emite a Guia de Recolhimento da União – 
nos casos em que o Proposto deva restituir algum valor ao erário – e anexa os 
comprovantes ao Sistema; 

m) Aprovação do Ordenador de Despesas: se houver o pagamento de diária(s), 
deverá o Ordenador de Despesas aprovar a prestação de contas; e 



n)  Aprovação ou reprovação da prestação de contas: auxiliado pela Comissão de 
Diárias e Passagens, o Proponente deverá fazer a aprovação final, ou reprova-
ção, da prestação de contas apresentada. 

§1º Junto à solicitação de autorização para afastamento da sede do Proposto aluno ou 
pesquisador em estágio pós-doutoral do PPGM-UFRJ deverá ser encaminhada declara-
ção de anuência de seu orientador ou supervisor no Programa. 

§2º Considerando a Resolução do CEPG Nº 02-2015, que autoriza defesas com partici-
pação de membros da banca por videoconferência, com o presidente da banca partici-
pando presencialmente da defesa, não serão custeadas diárias e passagens para partici-
pação de membros externos em defesas do PPGM-UFRJ. 

Art. 5º – Compete ao Proponente, assessorado pela Comissão de Diárias e Passagens 
do Programa, a avaliação da indicação do Proposto e da pertinência da missão, bem como 
a aprovação da viagem e da prestação de contas no SCDP, incluindo questões orçamen-
tária e financeira envolvidas. 

Art. 6º – A concessão de passagens, e quando for o caso também de diárias e auxílio 
deslocamento, deverá ser autorizada pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Música da UFRJ ou, na sua ausência, pelo seu substituto eventual. 

§1º O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ, como Propo-
nente, fica impedido de aprovar concessão de diárias e passagens a serviço para si, tarefa 
que ficará neste caso a cargo da Comissão de Diárias e Passagens presidida por seu 
substituto eventual. 

§2º A autorização eletrônica exigida pelo SCDP poderá ser feita por servidor formalmente 
designado pela Autoridade Competente. 

§3º Caberá ao Proponente e à Comissão de Diárias e Passagens requisitar do Proposto 
eventuais ajustes antes da aprovação da concessão de diárias e passagens no SCDP. 

§4º Cabe ao servidor responsável pela autorização eletrônica o controle sobre a inserção 
de dados no SCDP, de modo que o processo virtual reflita fielmente à autorização reali-
zada no SEI. 

§5º O disposto no §4º não exime de responsabilidade os demais agentes envolvidos nos 
processos virtuais de concessão de diárias e passagens. 

 

DOS CRITÉRIOS INTERNOS PARA CONCESSÃO  

Art. 7º – O Proponente e a Comissão de Diárias e Passagens observarão os seguintes 
critérios norteadores, na avaliação da indicação do Proposto: 

I.  Pertinência do afastamento solicitado, inclusive à luz da análise de seu custo-bene-
fício; 

II.  Priorização da participação de professores, alunos e pesquisadores em estágio pós-
doutoral em eventos científico-acadêmicos nacionais (ou internacionais, desde que 
realizados em território nacional) que ensejem produção bibliográfica e/ou artística 
qualificada (Qualis A1 e A2); 



III. Priorização da participação de professores, alunos e pesquisadores em estágio pós-
doutoral em eventos científico-acadêmicos promovidos por associações de Área, 
com vistas à integração do Programa na comunidade científica nacional; 

IV. Priorização da participação em eventos científico-acadêmicos nacionais (ou interna-
cionais, desde que realizados em território nacional) de professores, alunos e pes-
quisadores em estágio pós-doutoral que não tenham recebido o auxílio no ano an-
terior à solicitação; 

V. Priorização da participação de convidados externos em eventos científico-acadêmi-
cos na sede promovidos pelos Grupos de Pesquisa do Programa que ensejem pro-
dução bibliográfica e/ou artística qualificada (Qualis A1 e A2); 

VI. Priorização da participação de convidados externos em eventos científico-acadêmi-
cos no país vinculados a Grupos de Pesquisa do Programa que não tenham rece-
bido o auxílio no ano anterior à solicitação. 

§1º O Proponente e a Comissão de Diárias e Passagens envidarão esforços no sentido 
de uma concessão equânime de auxílio para professores, alunos, pesquisadores em es-
tágio pós-doutoral e convidados externos. 

§2º Não será priorizada a concessão de diárias e passagens em viagens nacionais ou 
internacionais com verba do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) da CAPES 
para participação em eventos científico-acadêmicos que oferecerem a possibilidade de 
participação por via remota. 

§3º Em caso de empate após a aplicação dos critérios acima, será realizado sorteio. 

 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 8º – Para a prestação de contas de missões em território nacional, o Proposto, seja 
professor, aluno, pesquisador em estágio pós-doutoral ou convidado externo do PPGM-
UFRJ, deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias corridos, no SCDP, contados 
da conclusão da missão, os seguintes documentos: 

I. Relatório de viagem constando, além da agenda realizada, relato detalhado de ativi-
dades desenvolvidas, bem como proposição de ações, programas ou plano de tra-
balho como consequência da missão realizada; 

II. Apresentação dos bilhetes ou canhotos dos cartões de embarque, em original ou 
segunda via, ou recibo do passageiro obtido quando da realização do check-in via 
internet, ou a declaração fornecida pela companhia aérea, bem como por meio do 
registro eletrônico da situação da passagem no SCDP; e 

III. Apresentação de documentos relacionados com o objetivo das viagens realizadas a 
serviço, a exemplo de atas de reunião, certificados de participação ou presença, en-
tre outros. 

Art. 9º – Para a prestação de contas de missões em território internacional, o Proposto 
convidado externo do PPGM-UFRJ, deverá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, 
no SCDP, contados da conclusão da missão, os seguintes documentos: 

I. Relatório de viagem informando relato detalhado de atividades desenvolvidas no pe-
ríodo, os objetivos esperados e alcançados, os benefícios auferidos dentro dos fins 



institucionais, bem como sugestões de encaminhamentos internos e relativos a de-
senvolvimento de cooperação técnica internacional; 

II. Original ou segunda via dos canhotos dos cartões de embarque, ou bilhete eletrô-
nico, ou o recibo do passageiro obtido quando da realização do check-in via internet, 
ou a declaração fornecida pela empresa de transporte;  

III. Documentos relacionados com o objetivo das viagens realizadas a serviço, a exem-
plo de atas de reunião, certificados de participação ou presença, entre outros; e 

IV. Documentação que comprove a impossibilidade de participação quando se tratar de 
solicitação de cancelamento de bilhetes. 

Art. 10 – O professor, aluno, pesquisador em estágio pós-doutoral ou convidado externo 
do PPGM-UFRJ ficará impedido de solicitar ou receber novas diárias e/ou passagens en-
quanto não apresentar, ou não ter aprovada, sua prestação de contas. 

Art. 11 – Compete ao Proponente, auxiliado pela Comissão de Diárias e Passagens, a 
avaliação das informações prestadas pelo Proposto, bem como a aprovação da prestação 
de contas apresentada. 

Parágrafo Único. O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ, 
como Proponente, fica impedido de aprovar a sua própria prestação de contas, tarefa que 
ficará a cargo da Comissão de Diárias e Passagens presidida por seu substituto eventual. 

Art. 12 – Responderão solidariamente por atos praticados em desacordo com a legislação 
a Autoridade Proponente, o Ordenador de Despesas e o Proposto. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13 – Os casos omissos relativos à presente Resolução serão deliberados pela Comis-
são Deliberativa do Programa do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ, no 
escopo da Portaria UFRJ Nº 1502. 

Art. 14 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação da Portaria UFRJ Nº 1502 
serão dirimidos pelo Gabinete da Reitoria, podendo ser ouvida a Procuradoria Federal 
junto à UFRJ.  


