
Orientações para solicitação de Visita Técnica 
 
 
1 - Abrir processo no SEI, “Visita Técnica/Saída de Campo” 
 
I – Ir em “Incluir documento” e preencher o Plano de  Visita Técnica; 
 
II -  Anexar o PLANO DE REPOSIÇÃO DE AULAS constando todos os professores 
envolvidos (formulário disponível nas Coordenações de Cursos); 
 
III - Anexar RELAÇÃO DOS ALUNOS que irão viajar e SOLICITAR o SEGURO 
para eles no DEPEN; 
 
IV - Para a viagem de estudantes menores de idade, deve-se anexar 
AUTORIZAÇÃO dos responsáveis (formulário disponível no DEPEN); 
 
V – Para REQUISITAR VEÍCULO OFICIAL, ir em “Incluir documento” e preencher o 
formulário Requisição de Veículo; 

  
2  – Abrir processo SEI separado para Solicitação de Diárias (somente 
servidores), caso necessitem e relacioná-lo com o processo de “Visita Técnica” no 

ícone  . Esse procedimento é necessário para o devido acompanhamento do 
processo como um todo e das partes do processo. Após, enviá-lo ao DEPEN. 
 
3 – Para SOLICITAR AJUDA DE CUSTO PARA OS ESTUDANTES, caso seja 
necessário, deve-se consultar a Assistência Estudantil no setor Multidisciplinar 
sobre a disponibilidade de recurso financeiro. 
 
4 - Enviar processo para as Coordenações dos cursos envolvidos para análise e 
parecer. Havendo deferimento, o processo segue para o DEPEN, que emitirá 
parecer. Caso seja deferido, o processo segue para o DEPAD para verificação de 
viabilidade financeira e liberação do veículo, e DG para autorização final da viagem 
e pagamento de diárias. 
 
*Informamos que o seguro dos alunos tem que ser solicitado até o dia 20 do 
mês anterior ao da viagem, impreterivelmente. (Conforme orientação do 
DEPAD, nenhum aluno viaja sem seguro) 
 

FLUXOGRAMA 

 
-Proponente abre processo 
no SEI.   
- Inclui os documentos e 
anexos 
 
-Envia para as 

Coordenações dos Cursos 

envolvidos. 

 

- Coordenações dos 
Cursos defere/indefere e 
envia para o DEPEN. 
 
 DEPEN  
-Defere, envia para o 
DEPAD e DG; 
-Indefere, informa o 
proponente e arquiva o 
processo. 

DEPAD - verifica a 
viabilidade financeira  
da viagem e encaminha 
para a DG. 

Com base nas 
informações dos 
departamentos  a DG 
defere ou indefere. 


