
ROTEIRO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A DOCENTE USP – 

Convênio PROAP/2015 

 

e-Convênios – nº 38860 

SICONV – 817757/2015 

 

 

Docente/Servidor Técnico: 

 

1) Solicitar a diária no sistema Mercúrio Web ((Menú > Diárias > Nova Diária) 

1.1) No campo “Convênio” deverá ser indicado o número do convênio no 

sistema da USP –e-convênios - no caso do PROAP do campus de São Paulo 

o número é 38860. 

1.2) no campo finalidade – descrever o motivo da diária e no mesmo campo indicar 

o número do convênio no SICONV (SICONV – 817757/2015) 

 

Atenção: 

O valor da diária, tanto nacional quanto a internacional, será informado pelo 

Serviço de Contabilidade da Unidade com base nos Decretos Federais que tratam 

sobre o tema. 

 

Documentos para Diárias Nacionais 

 

1) Formulário devidamente preenchido e assinado pelo professor, no qual deve 

constar: 

- Justificativa (importância do evento para a FCF; objetivo da viagem; resultado 

esperado e cronograma das atividades e o número de diárias a ser liberada de 

acordo com esse cronograma); 

- Concordância do(a) coordenador (a) da área. 

 

2) Pedido de afastamento; 

3) Carta convite/aceite do órgão de destino e programa do evento, se houver; 



 Os valores das diárias deverão atender as normas da CAPES (consultar o Serviço 

de Convênios da Unidade). 

 

Documentos para Diárias Internacionais 

 

1) Formulário devidamente preenchido e assinado pelo professor, no qual deverá 

constar: 

- Justificativa (importância do evento para a FCF; objetivo da viagem; resultado 

esperado e cronograma das atividades e o número de diárias a ser liberada de 

acordo com esse cronograma); 

- Concordância do(a) coordenador (a) da área; 

- Autorização da Diretora da Faculdade. 

  

2) Pedido de afastamento; 

3) Carta convite/aceite do órgão de destino e programa do evento, se houver; 

 

*A autorização da Diretora da FCF deve ser solicitada por meio da Assistência 

Financeira, que se encarregará de requerer a autorização da mesma e anexará 

este documento no sistema no momento da autorização da diária 

** Os valores das diárias deverão atender as normas da CAPES (consultar o 

Serviço de Convênios da Unidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO A PROFESSOR VISITANTE – 

 Convênio CAPES PROAP/2015 

 

e-Convênios – nº 38860 

SICONV – 817757/2015 

 

O professor deverá inicialmente: 

 

1) Atender as condições previstas na Portaria 156 da CAPES e preencher 

formulário de requisição de auxílio. 

2) Preencher formulário para pedido de auxílio, número do RG e data de emissão, 

número do CPF, endereço, banco, número da agência e conta corrente (não é 

possível à utilização de conta poupança) para cadastro como credor de OBTV 

no SICONV no formulário de requisição de auxílio. 

3) Enviar formulário original assinado pelo (a) coordenador (a) ao Serviço de 

Contabilidade da FCF, com, no mínimo, 07 (sete) dias antes do evento; 

4) Para pagamento do auxílio, o Recibo assinado (original) deverá ser enviado ao 

Serviço de Contabilidade no dia, ou posteriormente ao evento. 

 

 

ROTEIRO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO À ESTUDANTE – 

Convênio CAPES PROAP/2015 

 

e-Convênios – nº 38860 

SICONV – 817757/2015 

 

O(a) aluno(a) deverá inicialmente: 

 

1) Atender as condições previstas na Portaria 156 da CAPES e preencher 

formulário de requisição de auxílio. 

2) Preencher formulário para solicitação de auxílio, número do RG e data de 

emissão, número do CPF, endereço, banco, número da agência e conta 



corrente (não é possível à utilização de conta poupança) para cadastro como 

credor de OBTV no SICONV no formulário de requisição de auxílio; 

3) Enviar formulário original assinado pelo (a) coordenador (a) ao Serviço de 

Contabilidade da FCF, dias antes do evento; 

4) Preencher Termo de Responsabilidade. 

 

Após o evento o aluno deverá: 

 

1) Entregar relatório das atividades desenvolvidas; 

2) Preencher formulário de prestação de contas nos moldes da Capes; 

3) Apresentar os documentos fiscais em nome do(a) aluno(a) beneficiado(a) 

comprovando as despesas executadas; 

4) Os documentos apresentados para reembolso, NÃO PODEM ESTAR 

RASURADOS (notas fiscais e recibos) ou APAGADOS (cupons fiscais e bilhetes 

de embarque).    Caso não seja possível sua leitura, o documento não será 

aceito, bem como despesas com bebidas alcóolicas não serão reembolsadas.  

 

5) Com o auxílio PROAP a passagem aérea pode ser adquirida através de agência 

no nome do aluno, se a compra for parcelada o reembolso só será realizado 

após a quitação. 

 

REGRAS GERAIS: 

a) Orientamos que os beneficiários guardem bem os documentos e prestem 

contas o mais breve possível, para que não ocorra deterioração dos 

documentos. Em hipótese alguma cole os documentos em folhas, caso isso 

ocorra, o aluno deverá retirar o documento colado, e caso o mesmo rasgue, 

será anulado e não será reembolsado.  

b) Nos casos de viagens para o exterior como cada país tem sua forma de 

comprovação de despesa e não fazem nominal a pessoa/instituição, o 

beneficiário deverá apresentar justificativa. 



c) O cálculo da diária/auxílio é devido ao período que consta nos documentos 

comprobatórios solicitados para pagamento do auxílio/diária, o custo do 

período excedido ficará por conta do docente, funcionário ou aluno. 

d) O valor do Auxílio Diário é R$ 320,00 por dia, para qualquer cidade do Brasil. 

Para o exterior, consultar tabela de auxílio ao exterior.  

 

e) Dúvidas sobre Regulamento, Normas, Diretrizes do PROAP (Programa de Apoio 

à Pós Graduação) contactar o Serviço de Convênios desta Faculdade, falar com 

Vanessa ou Adalto nos telefones 3091-1187 / 8541 ou pelo endereço eletrônico 

convfcf@usp.br 

 

mailto:convfcf@usp.br

