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ORIENTAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO 
DE CONTAS  

 
Procedimento para compra das passagens (FAPESC e CNPq) 

 
As passagens só serão adquiridas através da solicitação de recursos a 
pesquisa, completamente preenchida todos os campos, no prazo de até 
5(Cinco) dias antes da data da viagem. 
. o pesquisador indica os horários e trechos de preferência 
. com estes dados a secretaria busca as passagens mais baratas disponíveis e 
faz uma reserva 
. o pesquisador autoriza a compra da passagem reservada 
. a secretaria efetua a compra 
*Nota após a compra da passagem é por conta do pesquisador qualquer 
ônus e se não embarcar (por qualquer motivo) o valor deverá ser deverá 
ser ressacido ao ibp. 
Este procedimento é para evitar gastos altos (que custam mais do que a 
própria passagem) com troca de passagens, horários, cancelamentos.  
Comprovação de passagens e ou Diárias. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
Até cinco dias após o retorno da viagem: 
Enviar para o IBP os Tickets originais (se o IBP pagou) de embarque, se o IBP 
não custeou as passagens os tickets devem ser obrigatoriamente entregues e 
as cópias do comprovante de embarque. 
 Relatório de Viagem, sempre, mesmo que o IBP tenha custeado somente as 
passagens; 

Procedimento para Diárias FAPESC 
 
A solicitação deverá ser encaminhada, via email, pelo coordenador da rede 
(sempre) para que o mesmo possa acompanhar os recursos que foram 
solicitados, lembrando que as diárias de pesquisadores da UFSC serão pagas 
via FAPESC. 
Consideram-se diárias, o valor destinado a cobrir despesas de hospedagem, 
alimentação e locomoção (no destino) decorrentes do afastamento da sede, em 
caráter eventual para outro ponto do Estado, País ou do exterior, limitado a 10 
(dez) dias por mês. A diária é concedida por dia de afastamento. 
Considera-se meia diária o período de deslocamento igual ou superior a 4 
horas e inferior a 12 horas e uma diária a fração igual ou superior a 12 horas. 
Somente poderão receber diária, o coordenador e os membros integrantes da 
equipe do projeto relacionados no plano de trabalho, exceto bolsistas. 
Para a comprovação dos dispêndios com diárias há necessidade de 
apresentação de uma nota fiscal de alimentação e/ou hospedagem com datas 
relativas a cada dia de afastamento em nome e CPF do colaborador que 
efetuou a viagem, além do recibo de diárias. 
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Tabela Diárias da FAPESC 

 
Observações: 
1 - Somente nas Capitais (Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo), o valor das diárias 
terá um 
acréscimo na ordem de 25%, passando de R$ 153,00 para R$ 191,25 e de R$ 125,00 
para R$ 156,25. 

 
***Se não for enviada a PRESTAÇÃO DE CONTAS AO IBP, o valor deverá 
ser ressarcido e ainda inviabilizará novos recursos para a rede. 
 

Procedimento para Diárias CNPq 
 

A solicitação deverá ser encaminhada, via email, pelo coordenador da rede 
(sempre) para que o mesmo possa acompanhar os recursos que foram 
solicitados.  
Consideram-se diárias, o valor destinado a cobrir despesas de hospedagem, 
alimentação e locomoção (no destino) decorrentes do afastamento da sede, em 
caráter eventual para outro ponto do Estado, País ou do exterior, limitado a 10 
(dez) dias por mês. A diária é concedida por dia de afastamento. 
Considera-se meia diária o período de deslocamento igual ou superior a 4 
horas e inferior a 12 horas e uma diária a fração igual ou superior a 12 horas. 
Somente poderão receber diária, o coordenador e os membros integrantes da 
equipe do projeto relacionados no plano de trabalho, exceto bolsistas. 
Para a comprovação dos dispêndios com diárias há necessidade de 
apresentação de uma nota fiscal de alimentação e/ou hospedagem com datas 
relativas a cada dia de afastamento em nome e CPF do colaborador que 
efetuou a viagem, além do recibo de diárias. 
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Tabela Diárias da CNPq 
 

 
A tabela mencionada esta no seguinte endereço:  
http://cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/1101022 


