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SERVICO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA


FEF/UFG
AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NO PAÍS
(Encaminhar à Direção e Coordenação/Chefia por email, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para cadastro no SCDP em Word ou similar) 
DADOS PESSOAIS

Nome:

CPF: 

Data de Nascimento:       /         /     

DADOS DA VIAGEM
Local de Origem: 
Local de Destino: 
Data de Ida:
Data de Volta:
Meio de Transporte:  (  ) Aéreo     (  ) Rodoviário     (  ) Carro Oficial      (  ) Carro Particular *anexar termo de opção.
Caso haja mais de um trecho em que se utilize mais de um meio transporte, especifique no campo abaixo:


DADOS DO EVENTO 
Anexar documento do evento, constando os seguintes dados: nome, data de início e término e local do evento.

Nome do evento: 


Justificativa de Participação:


Data do Evento:           

PEDIDO DE AUXILIO

(   ) Diárias (valor depositado em conta corrente)

(   ) Passagens

(   ) Vou receber auxílio de outra instituição. Qual?


  TERMO DE COMPROMISSO

 Pelo presente Termo de Compromisso, ASSUMO A RESPONSABILIDADE de, em até 05 dias após o retorno da viagem, fazer a devida prestação de contas, junto à FEFD, mediante a apresentação das devidas comprovações: 
	Viagem aérea/rodoviária: bilhetes de passagens fornecidos pela companhia aérea/rodoviária e certificado ou outro documento que comprove participação no evento.

Viagem em carro particular: comprovantes de alimentação, hospedagem ou abastecimento válidos (nota ou cupom fiscal) com nome ou CPF, data e cidade de destino (local da missão), referente a todos os dias do afastamento, inclusive do dia de retorno e certificado ou outro documento que comprove participação no evento.
Viagem em carro oficial: anexar o comprovante de viagem disponível na página da Proad, identificado e assinado pelo requerente e diretor e certificado ou outro documento que comprove participação no evento.


	
Goiânia, _______/_________/_________                                     


