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A T OS  A D MI N I ST R A T I V OS  

 

ATO CONJUNTO Nº 001/2022 – PPG E PPO 
 

ATO CONJUNTO Nº 001/2022, DE 16/05/2022 - OS PRÓ-REITORES DE PESQUISA E 

PÓS-GRADUAÇÃO E DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA, no uso de suas atribuições conferidas pelas Portarias nº0562/2019/RTR publicada 
no Diário Oficial da União em 30 de maio de 2019 e nº0882/2008/RTR, de 13/11/2008, 

CONSIDERANDO o uso do recurso do Programa de Apoio à Pós-Graduação (CAPES/PROAP) 
2022 e o constante dos autos do processo nº 23114.906997/2022-45; RESOLVEM: 
 

1. determinar a todas as coordenações dos Programas de Pós-Graduação o planejamento e 
adaptação de suas atividades para cumprimento do seguinte calendário: 
 

01/07/2022 - último dia para o recebimento, pela Diretoria de Material (DMT), de pedidos de 

itens registrados na Ata de Registro de Preço a serem adquiridos com recursos do orçamento de 
2022, com autorização do Gestor; 
01/07/2022 - último dia para o recebimento, pela DMT, de pedidos de itens que NÃO constam 

na Ata de Registro de Preço a serem adquiridos com recursos do orçamento de 2022, com 
autorização do Gestor; 

01/07/2022 - último dia para o recebimento, pela Diretoria de Material, de pedidos de 
prestação de serviços a serem adquiridos com recursos do orçamento de 2022, com 
autorização do Gestor;  

05/09/2022 - último dia para recebimento, pela Diretoria Financeira (DFN), das confirmações 
das despesas que serão executadas, considerando os seguintes elementos de despesas: diárias, 
passagens, auxílios e ressarcimentos. 

03/10/2022 - o último dia para recebimento na DFN dos processos via SEI relativos a 
pagamentos: auxílio financeiro, ressarcimentos de inscrições, passagens rodoviárias e 
publicações de artigos; 

03/10/2022 - último dia para solicitação de diárias e passagens aéreas no SCDP (Sistema de 
Concessão de Diárias e Passagens) para utilização no exercício de 2022. 
 

2. ratificar que, nos termos da legislação vigente, é vedado o pagamento, em 2023, de 

diárias, incluindo complementações, referentes a viagens realizadas em 2022. 
 

Publique-se e cumpra-se. Raul Narciso Carvalho Guedes, Pró-Reitor de Pesquisa e 
Pós-graduação, e Evandro Rodrigues De Faria, Pró-Reitor de Planejamento e 
Orçamento. 
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