
 
 

ASSESSORIA INTERNACIONAL  
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA MISSÕES INTERNACIONAIS  

(Atualizado em outubro de 2021)  
 

O documento abaixo apresenta de forma objetiva quais os procedimentos necessários a uma  
missão internacional. Ressalta-se que considerando os prazos delimitados pelas instituições 
concedentes de passaporte e visto, a documentação requerida deve ser encaminhada com prazo 
mínimo de 20 dias de modo a evitar contratempos e cancelamento das atividades.  
 
I – AFASTAMENTO DO PAÍS  
 

Legislação base 
Decreto Presidencial: DECRETO Nº 1.387, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1995 
Portaria MEC:  PORTARIA Nº 204 , DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 
 
- TIPOS DE AFASTAMENTO 
 
SEM ÔNUS = quando implicarem perda total do vencimento ou salário e demais vantagens do 
cargo, função ou emprego, e não acarretarem qualquer despesa para a Administração; 
COM ÔNUS = quando implicarem direito a passagens e diárias, assegurados ao servidor o 
vencimento ou salário e demais vantagens de cargo, função ou emprego; 
COM ÔNUS LIMITADO = quando implicarem direito apenas ao vencimento ou salário e demais 
vantagens do cargo, função ou emprego; 
 
- DESTAQUES DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020: 
 
De acordo com a portaria Nº 204, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 
 
Art 54. Fica delegada competência aos dirigentes máximos das universidades federais, das 
instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e demais 
autarquias, fundações e empresas públicas vinculadas ao MEC, no âmbito de suas respectivas 
entidades, inclusive nas hipóteses previstas no artigo 8º do Decreto nº 10.193, de 2019, para: 
 

I - autorizar o afastamento da sede para deslocamentos nacionais; 
II - autorizar a concessão de diárias e passagens para deslocamentos nacionais e 

internacionais; 
III - autorizar despesas relativas a diárias e passagens internacionais para 

colaboradores eventuais provenientes do exterior, convidados para participarem em eventos ou 
outras atividades relacionadas à sua missão institucional, cabendo ao proponente a 
responsabilidade de demonstrar a adequação do colaborador eventual proposto às finalidades do 
deslocamento, tendo em vista os princípios que regem a Administração Pública. 

Parágrafo único. As competências descritas nos incisos I e II poderão ser objeto de 
subdelegação, em caráter ordinário, aos titulares de cargo em comissão ou função de confiança de 
nível igual ou superior a 5 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, aos chefes de 
gabinete dos titulares de cargos de natureza especial e aos chefes das unidades administrativas dos 
órgãos ou das entidades. 

Art. 55. Fica subdelegada competência aos conselhos superiores das universidades 
federais ou equivalente das instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica para autorizar o afastamento do País de seus respectivos dirigentes 
máximos. 

Art. 56. Fica subdelegada competência aos dirigentes máximos das instituições 
referidas no art. 54 para autorizar o afastamento do País dos propostos de suas respectivas 
entidades. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1387.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-204-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078421


 
 

- Os afastamentos sem ônus ou com ônus limitado serão  autorizados pelo reitor, por 
procedimento interno do Instituto; 

- No caso de missões dos próprios reitores a autorização deverá ser avaliada/concedida por 
conselho ou  colegiado; 

- Nos casos de solicitações de afastamento com ônus: As autorizações para concessão 
de diárias e passagens deverão ser registradas no módulo Rede Federal, do SIMEC, 
pela instituição interessada. Aqueles que ainda não tiverem solicitado o cadastro poderão 
fazê-lo acessando o módulo Rede Federal, dentro do  Simec; 

- EM TODAS AS SITUAÇÕES a autorização para afastamento do país deverá ser publicada no 
Diário Oficial da União, até a data do início da viagem ou de sua prorrogação, com indicação 
do nome do servidor, cargo, órgão ou entidade de origem, finalidade resumida da missão, 
país de destino, período e tipo do afastamento. 
 

II – PASSAPORTE OFICIAL   
 
O passaporte oficial é o documento emitido pelo Ministério das Relações Exteriores – MRE nos casos 
de viagem oficial, nos termos do Regulamento de Documentos de Viagem anexo ao Decreto 5.978, 
de 4 de dezembro de 2006. 
 
Após o preenchimento e assinatura do formulário eletrônico, o solicitante deve enviar a  
documentação de apoio mediante apresentação de ofício, à Divisão de Documentos e Atos 
Consulares, do Ministério das Relações Exteriores (DDAC/MRE).  No ofício devem constar (i) 
identificação do(s) participante(s) da atividade, (ii) tipo de vínculo com a administração pública 
(efetivo; cargo comissionado) e (iii)  descritivo da missão a ser desenvolvida: objetivo, país, cidade 
e instituição  a ser visitada, período, e a quem cabe o custeio da viagem.  
 
Nos casos de renovação, deve-se preencher o formulário, anexar a documentação de apoio e 
encaminhar o passaporte anterior.   
 
No caso de o país a ser visitado exigir o visto, deve-se solicitar a DDAC/MRE a concessão de nota  
verbal.  
 
Passo a passo:   
 
a) Preenchimento e assinatura do formulário disponível em   
https://formulario-autoridades.serpro.gov.br/sci/pages/web/ui/#/pasof-padip 
   
b) Preparação do ofício a DDAC/MRE 
 (Informações detalhadas em https://formulario-
autoridades.serpro.gov.br/sci/pages/web/ui/#/instrucoes-iniciais-pasof-padip/PASOF) 
 
c) Reunião dos documentos de apoio: cópia do RG (ou documento em que conste cidade e estado 
de nascimento), cópia do CPF, quitação eleitoral, 1 foto 5x7 e cópia do passaporte em casos  de 
renovação;  
 
A página assinada e com a foto devidamente colada deverá ser entregue juntamente com o restante 
da documentação à DDAC, ao ERERIO/MRE, ao ERESP/MRE ou à representação consular brasileira 
mais próxima, até 180 dias após o preenchimento. 
 
O requerimento assinado e a documentação poderão ser enviados por correio para a DDAC 
Ministério das Relações Exteriores 
Esplanada dos Ministérios – Bloco H – Térreo 
CEP: 70170-900, Brasília/DF 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5978.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5978.htm
https://formulario-autoridades.serpro.gov.br/sci/pages/web/ui/#/pasof-padip
https://formulario-autoridades.serpro.gov.br/sci/pages/web/ui/#/pasof-padip
https://formulario-autoridades.serpro.gov.br/sci/pages/web/ui/#/instrucoes-iniciais-pasof-padip/PASOF
https://formulario-autoridades.serpro.gov.br/sci/pages/web/ui/#/instrucoes-iniciais-pasof-padip/PASOF


 
A/C DDAC 
 
III - VISTO 

 
A emissão de vistos é de exclusiva competência e soberania de cada nação. 
 
Cada país utiliza diferentes critérios e exigências para a entrada e permanência de estrangeiros em 
seus territórios, não cabendo interferência de autoridades estrangeiras nessa questão. Cabe 
lembrar que os requisitos exigidos podem variar a depender do objetivo da viagem. Alguns países 
dispensam a necessidade do visto no caso de missões em que seja utilizado o passaporte oficial. 
  
Devido à extensa lista de países, recomenda-se que as informações e procedimentos sejam 
confirmadas nos sites de embaixadas e consulados dos países destino.  
 
 No portal do Consular do MRE é possível consultar os dados de acesso às Embaixadas e aos 
Consulados estrangeiros no Brasil. https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-
consular/vistos/vistos-para-brasileiros 
 
IV – VACINAS  
 
- Certificado Internacional de Vacina - febre amarela 
 
Alguns países exigem apresentação de Certificado Internacional de Vacina (CIVP). “A emissão do 
Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia - CIVP é realizada por unidades de vacinação, 
públicas e privadas, credenciadas para esse serviço, e através do Portal de Serviços do Governo 
Federal (gov.br), apenas para o Certificado de febre amarela.” 
 
Para verificar a necessidade de emissão do CIVP- febre amarela o viajante deve consultar, no site 
da  Organização Mundial da Saúde (OMS), a lista completa de países que exigem esse documento. 
Na consulta, deve ser observado não apenas o país de destino, mas também eventuais escalas  e 
conexões. Recomenda-se a visita a sites de embaixadas e consulados para confirmar as informações.  
 
A emissão é gratuita e poderá solicitado em uma Unidade Emissora ou por meio do portal gov.br.  
Mais informações em  
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-o-certificado-internacional-de-vacinacao-e-profilaxia 
Unidades emissoras do CIVP: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/certificado-
internacional-de-vacinacao/unidades-emissoras 
Portal para solicitação eletrônica do CIVP: 
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=5b1db4fd-87e7-4689-9c37-
faa2a5663c6c&authorization_id=17b9df024ad 
 
- Covid 
 
Ainda não existe uma regulação internacional sobre certificados de vacinação contra covid-19, No 
entanto, alguns países aceitam o documento brasileiro para comprovar a imunização.  
 
Recordamos que as pessoas que completaram a imunização contra o coronavírus já podem emitir 
o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 pelo site ou aplicativo ConecteSUS.  
(https://conectesus.saude.gov.br/home) 
 
Disponível em português, inglês e espanhol, o documento traz informações sobre a pessoa vacinada, 
doses aplicadas e códigos de autenticação, e pode ser impresso ou salvo em formato digital. 

 
 

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/vistos/vistos-para-brasileiros
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/vistos/vistos-para-brasileiros
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/certificado-internacional-de-vacinacao/arquivos/lista-simplificada-de-paises-que-exigem-o-civp-febre-amarela/view
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-o-certificado-internacional-de-vacinacao-e-profilaxia
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/certificado-internacional-de-vacinacao/unidades-emissoras
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/certificado-internacional-de-vacinacao/unidades-emissoras
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=5b1db4fd-87e7-4689-9c37-faa2a5663c6c&authorization_id=17b9df024ad
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=5b1db4fd-87e7-4689-9c37-faa2a5663c6c&authorization_id=17b9df024ad
https://conectesus.saude.gov.br/home)


 
V – PRESTAÇÃO DE CONTAS  
As regras de prestação de contas de cada instituição devem ser sempre observadas. Ressalta-se  a 
relevância de que os relatórios de viagem sejam devidamente preenchidos e, sempre que  possível, 
encaminhados à assessoria internacional da instituição de modo a permitir a  sistematização de 
dados e a institucionalidade do processo de internacionalização. 


