
ANEXO 2 

 
 

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO PARA ATIVIDADE DE 

CAMPO 

 

Servidor: SIAPE: 

Disciplina(s): Data: 

Incluir aqui demais proponentes e disciplinas, se houver: 

 

1. Requerimento: 

 

Venho requerer autorização e apoio para realização da atividade de campo 

descrita abaixo: 

1.1 Atividade (Descrever) 

 
 

1.2 Apoio necessário: 

( ) Transporte para deslocamento dos alunos; 

( ) Auxílio Financeiro para os estudantes no valor de R$x (Justificar 

valores na descrição das atividades) 

( ) Diárias para os servidores envolvidos 

( ) 

( ) 

2. Objetivo e Justificativa para realização da atividade: 

 
 

 

3.0 Dados do deslocamento:  

Cidade: Local: Km : 

Endereço: 
 

Data da atividade: 
 

Data de saída do campus : Horário de saída: 

Data de retorno do evento: Horário de retorno: 

4.0 Dados da Turma: 

Curso:    
Turma:    



 

Modalidade: (  ) Integrada ( ) Subsequente 

Quantidade de alunos:      

Curso:    

Turma:    

 

Modalidade: (  ) Integrada ( ) Subsequente 

Quantidade de alunos:      

 

Observações: 

 

5.0 Estadia dos alunos: 

( ) Alojamento disponibilizado pelo evento; 

( ) Hotel, pousada ou outro com responsabilidade do aluno; 

( ) Não se aplica. 
( ) 

6.0 Necessidade de Veículo institucional  
(   )  Sim 

(   ) Não 

 

Caso sim, indique, precisamente, quantas vagas serão necessárias para atender a viagem. 

________ 

 

 

7. 0 Estimativa de custos : 

 

Descrever despesas a serem custeadas com recursos da Assistência estudanil, tais como 

Alimentação, hospedagem, inscrição. Indicar valor por aluno e o valor total:  

 

 

 

Descrever despesas a serem custeadas com recursos de custeio do campus, tais como 

diarias de servidor, combustível e diaria de motorista (Recomendado buscar 

informações com o DEPAD): 

 

 

 

6.0 Declaração 

 

Declaro para os devidos fins que a atividade será realizada apenas com a 

autorização das chefias pertinentes, com confirmação de todas as etapas 

necessárias para aprovação e disponibilização da solicitação. Estou ciente que 

os alunos apenas poderão entrar no veículo institucional com o seguro e com 

os formulários de autorização e responsabilidade devidamente assinados pelo 

aluno ou responsável (caso seja menor de idade). 



 

Feira de Santana,  de  de   
 

 

 
 

 

Assinatura do servidor 

 
 

PARECERES/CIÊNCIA: 
 
As manifestações em versão impresa ficarão dispensadas, caso as chefias as 
façam na forma de despachos no SEI. Neste caso o processo deverá ser 
encaminhado também para os setores/coordenações de interesse, como prevê 
este edital. 

Coordenação de Área: 

Coordenação do Curso: 

Diretoria de Ensino: 

Diretoria Administrativa – Emitir parecer sobre disponibilidade de 
transporte: 

Diretoria Geral (DispensáveL em razão do edital): 

Observação: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Preenchido em duas vias, uma via será utilizada pelo requerente durante a 
realização da atividade e a outra via será anexada à solicitação. 


