
SCDP 

Solicitar diárias e passagens 



Nota 1: 

• Diárias e passagens no SCDP são chamadas de PCDPs 
(Proposta de Concessão de Diárias e Passagens).  

• Proposto é a pessoa que viaja. Confira os demais termos 
em 
https://www.scdp.gov.br/manual/glossario/fo_glossario.ht
m 

• Em uma viagem, podem ser contemplados somente diárias, 
somente passagens ou os dois, integral (total de diárias a 
que se tem direito e/ou passagens de ida e volta) ou 
parcialmente (com renúncia de diárias e/ou passagens). 

• Alunos só podem receber passagens. Diárias são 
concedidas via Auxílio Financeiro a Estudante (consultar 
Passo a passo SEI - Solicitar auxílio financeiro). 



Nota 1: 

• Viagens internacionais exigem 
adicionalmente: 

– Portaria de autorização de afastamento do país, 
publicado no DOU; 

– Autorização de utilização de recurso para evento 
internacional, por meio de CI enviada à reitoria e 
posterior tramitação na Propp e na Proplan. 



Em www2.scdp.gov.br, fazer login. 
Caso você não possua login, siga os passos abaixo: 

1. Enviar e-mail para propp@ufms.br solicitando acesso ao SCDP, com nome completo do servidor, Siape e passaporte UFMS; 
2. Após receber a IS, enviá-la para sedp.proadi@ufms.br com as informações complementares: cpf e e-mail institucional. 

Observação: caso seu acesso seja em substituição a outro servidor, deve-se informar tal detalhe no e-mail do passo 1. 



Para cadastrar uma PCDP, no menu “Solicitação”, clicar em “Cadastrar/Alterar Viagem”. 
Nesta mesma opção, pode-se alterar viagens (datas erradas, trechos especiais, refazer reservas vencidas) ou excluí-las caso ainda 

não tenham sido encaminhadas para aprovação ou marcação de reservas. 



Viagens com o “Checkbox” podem ser excluídas, isto é, ainda não foram tramitadas. 
Para criar uma nova PCDP, clicar no botão “Novo”. 



Nota 2: 

Grupo e Tipo de proposto Documentação mínima exigida 

• Servidor-Servidor (somente UFMS) 
• Servidor-Convidado (serv. federais) 
• SEPE-Empregado público (empresas 
mistas: Embrapa, Eletrobras etc) 
• SEPE-Servidor Estadual, Municipal etc 

• Participar de banca: resolução; 
• Ministrar disciplina: cronograma de disciplina; 
• Ministrar palestra: carta convite; 
• Participar de evento: requerimento com ciente da 
Direção, aceite, primeira página do artigo e página do 
evento com cronograma. 

• Não Servidor-Colaborador Eventual 
(docente/pesquisador de instituição 
particular, estrangeiros e aposentados) 

Documentos acima (a depender da atividade), mais: 
• Currículo (Lattes ou outro); 
• Documento de identidade; 
• Nota técnica. 

• Não Servidor-Outros (alunos) • Participar de evento: requerimento com ciente da 
Direção, aceite, primeira página do artigo e página do 
evento com cronograma; 
• Trabalho/disc. de campo: cronograma de disciplina; 
• Coleta de dados em instituição/laboratório externo: 
requerimento e documento da instituição de destino 
confirmando datas de coletas. 



Nota 2: 

• Para saber como inserir o “ciente” do Diretor 
da Unidade, consultar o Passo a passo SEI - 
Geral - Assinatura de diretor da unidade. 



Após selecionar o Grupo e o Tipo adequados, digitar o CPF (dispensável apenas para estrangeiros) e clicar no botão “Pesquisar”. 
Por vezes, na sequência, o SCDP solicita atualização de dados pessoais. 

Nome completo, CPF, data de nascimento e dados bancários são obrigatórios. O e-mail é importante para quando o sistema 
enviar confirmações de reserva. 



Esta é a tela inicial da viagem. Clicar na aba “Roteiros”. 



Clicar no botão “Novo”. 



O tipo “Trecho” é o mais comum para viagens. 
Local de Origem/Destino: cidade de origem/destino; 

Data Início: data de partida do trecho; Data Fim: data de chegada do trecho; 
Diárias: 0, 50 ou 100%; Meio de transporte: conforme o caso; 

Adicional de deslocamento: valor pago para despesa com taxi local; 
Indicar data e hora do início da missão (evento); 

Passagem: Individual ou Sem Passagem, conforme o caso. 



Após preencher os dados, clicar no botão “Confirmar”. 



O trecho deve aparecer na listagem. Para inserir um novo trecho, clicar no botão “Novo”. 



1. Para indicar o trecho de retorno, no roteiro, basta selecionar a opção “Retorno” - após isso, alguns dados são preenchidos 
automaticamente; 

2. Após preencher todos os dados, clicar no botão “Confirmar”. 



1. Clicar na aba “Complemento” e conferir os dados, preenchendo os campos necessários; 
2. Clicar no botão “Salvar”; 
3. Clicar no botão “Anexos”. 



Verificar a Nota 2 deste slide para anexar a documentação mínima exigida. 
Para adicionar um anexo: 

1. Digitar o nome do documento e selecionar o “Tipo de Documento” mais adequado; 
2. Clicar no botão “Escolher arquivo” para selecioná-lo no computador; 

3. Clicar no botão “Anexar”; 
4. Após anexar todos os documentos, clicar no botão “Voltar”. 



Clicar no botão “Encaminhar”. 



Neste ponto, a PCDP terá um número criado. Clicar no botão “ok”. 



Se a PCDP envolver passagens, no menu “Solicitação/Passagem/Reservar Passagem”, clicar em “PCDP”. 



Selecionar o proposto. 



Selecionar todas as “Checkboxes” e clicar no botão “Solicitar bilhete”. 



Para passagens aéreas nacionais, clicar no botão “Novo bilhete” e selecionar a opção “Compra Direta”. 
Para as demais passagens, selecionar a opção “Agenciamento”. Essa opção exige anexar cotações de passagens. 



Clicar no botão “ok”. 



O sistema buscará os voos disponíveis no momento. 



Os voos mais baratos são indicados em amarelo. 
Basta selecionar os voos clicando nas “Checkboxes” adequadas e clicar na aba “Concluir”. 



Revisar os dados das passagens e clicar no botão “Efetuar Reserva”. 



Clicar no botão “Sim”. 



Preencher as justificativas necessárias clicando no botão “Preencher Justificativas”. 



Preencher as justificativas e clicar no botão “Confirmar”. 



Clicar no botão “Encaminhar”. 



Clicar no botão “ok”. 



Para acompanhar uma solicitação, no menu “Consultar”, clicar em “Situação da Solicitação”. 



Selecionar o proposto e clicar no botão “Pesquisar”. 



No campo “Posição da PCDP no fluxo”, clicar no botão “Clique aqui”. 



O fluxo é demonstrado conforme abaixo. 



Nota 3 (justificativas): 

• Descrição do Motivo da Viagem: 
– O proposto participará do evento VIII CBSoft, em Fortaleza-CE, nos dias 18-22/9/2017, ocasião 

em que apresentará artigo aceito para publicação, além de participar das demais atividades do 
evento. 

• Viagem sem diária ou sem passagem: 
– Considerando a contenção de despesas, o curso custeará apenas as passagens e parte das 

diárias, conforme termo de renúncia anexo. 

• Viagem ocorrida em final de semana, feriado ou iniciada na Sexta-feira: 
– O evento começa na segunda-feira, 18/9, por isso a viagem deve ocorrer no domingo. 

• Reserva com embarque ou desembarque fora do período entre 07:00 e 21:00: 
– O voo é o mais econômico e o que melhor se adequa às atividades do proposto na cidade da 

missão. 

• Condições/Restrições: 
– Considerando a contenção de despesas, o curso poderá custear apenas 2 diárias inteiras e o 

adicional de deslocamento, conforme termo de renúncia de diárias anexo. 

 



Nota 3 (continuação): 

• Condições/Restrições: 

– Considerando a contenção de despesas, o curso 
poderá custear apenas 2 diárias inteiras e o 
adicional de deslocamento, conforme termo de 
renúncia de diárias anexo. 

ROTEIRO DA VIAGEM 
Trecho Origem                         Destino                       Permanência                        Tipo                Tr ansporte Início do trabalho 

1           Campo Grande (MS) Fortaleza (CE)             17/09/2017 a 20/09/2017 Trecho             Aéreo         18/09/2017 09:00 

2           Fortaleza (CE)             Fortaleza  (CE)            20/09/2017 a 23/09/2017 Permanência  ---                 ---  

3           Fortaleza (CE)             Campo Grande (MS) 23/09/2017 a 23/09/2017 Retorno          Aéreo            --- 

 



Nota 4 (conceder menos diárias): 

DIÁRIAS NACIONAIS 
Trecho Cidade Dias de 

Afastamento 
com Diárias 

Percentual de 
Diárias 

Número 
de 
Diárias 

Valor 
Unitário 

Valor Total (R$) Adicional de 
Deslocamento (R$) 

1 Fortaleza (CE) 3 50% 1,5 212,40 318,60 95,00 

3 Fortaleza (CE) 1 50% 0,5 212,40 106,20 0,00 

Total: 4 - 2 - 424,80 95,00 



A atualização de dados pessoais ou o cadastramento de novas pessoas no SCDP podem ser realizados no menu “Gestão/Tabelas 
Básicas”, clicar em “Pessoa”. 



Pesquisar o CPF ou clicar no botão “Novo”. 



Após lançamentos, atualizar a planilha de gastos do Proap do curso. 
Tal planilha é disponibilizada pela Digac/Propp. 



Os valores por rubrica são definidos quando os recursos do Proap são destinados aos cursos, geralmente, no início de cada ano. 



Os valores por rubrica são definidos quando os recursos do Proap são destinados aos cursos, geralmente, no início de cada ano. 



FIM 

 


