
BASE DE CONHECIMENTO 

SOLICITAÇÃO CADASTRO/PERFIL SCDP 

QUE ATIVIDADE É? 

  

Processo de Solicitação de Cadastramento de Perfil de Usuários no Sistema de            
Concessão de Diárias e Passagens - SCDP. 

  

QUEM FAZ? 

- Situação 1) Para cadastrar SOLICITANTES DE VIAGENS e SOLICITANTES DE           
PASSAGENS no SCDP, o encaminhamento do processo é feito pelo chefes de unidade             
(Pró-Reitores, Diretores de Campus).  

- Situação 2) Para cadastro de PROPONENTES e demais APROVADORES no SCDP o             
processo deve ser encaminhado conforme detalhado a seguir, e submetido ao Reitor para             
emissão de Portaria. 

 

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

  

- Criar/abrir processo no SEI Finanças: Solicitação Cadastro/Perfil SCDP 

- Preencher o Formulário Finanças: Solicitação Cadastro/Perfil SCDP (informando a          
Unidade, e demais dados solicitados) e que deve ser assinado pela autoridade máxima da              
unidade. 

- Preencher o documento Finanças: Termo Responsabilidade Usuário - SCDP, que deve            
ser assinado pelo usuário a ser cadastrado; 

- Nos casos de cadastro de Proponente deverá ser preenchida a Minuta de Portaria              
conforme modelo já disponível no SEI "Finanças: Minuta de Portaria Autorizações           
SCDP" e tramitado para o Gabinete da Reitoria para emissão de Portaria.  

 

Exemplo 1) Joaquim foi designado para ser Solicitante de Viagens e Passagens, para tanto              
deverá ser remetido à DFIN, o processo contendo:  

-> Formulário Finanças: Solicitação Cadastro/Perfil SCDP, e;  

-> Finanças: Termo Responsabilidade Usuário - SCDP; 

 

 



Exemplo 2) Maria foi designada para ser Proponente na Unidade em que atua, para este               
caso deverá ser encaminhado à DFIN o Processo contendo:  

-> Formulário Finanças: Solicitação Cadastro/Perfil SCDP;  

-> Finanças: Termo Responsabilidade Usuário - SCDP, e; 

-> Minuta de Portaria do Reitor designando-a para a função de Proponente ou             

outro perfil Aprovador no SCDP. 

-> Portaria assinada pelo Reitor designando-a para a função de Proponente ou            

outro perfil Aprovador no SCDP. 

Obs.: Estando completa a documentação, enviar o processo à DFIN para que seja realizada 
a habilitação do usuário no SCDP.  

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

  

É necessário que o processo contenha todos os documentos, anexos, assinaturas dos            
responsáveis conforme acima descrito. 

Obs.: Quando o servidor deixar de realizar as atividades no SCDP, a DFIN deverá ser               
informada para que haja a desabilitação. 

  

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

 
➔ Formulário Finanças: Solicitação Cadastro/Perfil SCDP;  

➔ Finanças: Termo Responsabilidade Usuário - SCDP; 

➔ Minuta da Portaria do Reitor designando-a para a função de Proponente (ou outro 

perfil APROVADOR) no SCDP, quando for o caso. 

➔ Portaria assinada pelo Reitor designando-a para a função de Proponente (ou outro 

perfil APROVADOR) no SCDP.  

 

MUITO IMPORTANTE!  

Quando os servidores deixarem de exercer as atividades no SCDP de forma definitiva na              

unidade, deverão encaminhar no mesmo processo o pedido de desabilitação à DFIN; e no              

caso dos APROVADORES (Proponentes, Autoridade Superior, Ministro e Ordenador de          

Despesas) também deverão encaminhar ao Gabinete da Reitora pedindo a revogação das            

respectivas portarias. 

 QUAL É A BASE LEGAL? 

PORTARIA Nº 739, DE 17 DE MARÇO DE 2020 (Que dispõe sobre os procedimentos para               
deslocamento da sede e do País e para concessão de diárias e passagens em viagens nacionais                
e internacionais, a serviço, no interesse da administração no âmbito da Universidade Federal do              
Pampa (UNIPAMPA). Processo administrativo no SEI nº 23100.000128/2020-01. 


