
Tutorial para Solicitante de viagem

1 - Acesse https://www2.scdp.gov.br

Insira seu CPF e a senha recebida por e-mail. Não clique em avançar, clique em Trocar senha.
Caso você não lembrar da senha procure a CGP.

2 - Etapa Cadastrar ou Alterar Viagem Nacional

Acessar o menu principal e clicar na opção “SOLICITAÇÃO” > “Cadastra/Altera Viagem”, 
conforme figura:

Clicar no botão “NOVO”, conforme figura:



Inserir seu CPF e clicar em pesquisar, conforme figura:

Ao inserir o CPF do servidor e clicar em pesquisar, o sistema SCDP integrará com o 

sistema SIAPE e trará os dados funcionais do proposto, conforme figura.

Verificar os “Dados do Proposto”. Verificar ou atualizar, se necessário, número do 

“Passaporte”, “Telefone” e “E-mail”. Sendo que essas alterações servirão apenas para o 

processo elaborado naquele momento. Para alterações definitivas o servidor deverá solicitar a 

área competente da sua instituição a atualização no sistema SIAPE. O “telefone” e o “e-mail” 

deverão ser os institucionais.



 Em seguida, clicar no botão “salvar”.

Após clicar no botão “SALVAR”, será apresentada a mensagem “Proposto incluído com sucesso.”

Clicar em “OK”.

Após a mensagem, as abas “Roteiros”, “Complemento” e “Resumo” serão habilitadas para 

inclusão das informações da PCDP.

Serão habilitados também os botões “ANEXOS”, “Salvar”, “ENCAMINHAR”, e “VOLTAR”

Em qualquer etapa do cadastramento de uma viagem o Solicitante poderá anexar 

documentos, basta clicar em “Anexos” que a tela abaixo aparecerá:

Confirme se seus dados estão corretos principalmente o e-mail (pode ser pessoal ou institucional).



1. Informar o “Nome do documento”.

2. Selecionar o “Tipo do documento”.
3. Selecionar o arquivo a ser anexado clicando no botão “Escolher arquivo...” 
4. Se necessário, preencher o campo “Observações”.
5. Clicar no botão “ANEXAR”.
Documentos obrigatórios no momento de “Solicitar a viagem”: Convite, convocação ou e-mail Documentos obrigatórios no momento de “Solicitar a viagem”: Convite, convocação ou e-mail 
que gerou o motivo da viagem; email da chefia imediata autorizando a viagem.
Atenção: a viagem não terá prosseguimento se os documentos acima mencionados não estiverem 
anexados à PCDP.

Cadastrar Trechos de Viagem

Clicar na aba “Roteiros”,
Clicar no botão “NOVO”. 



O Solicitante de Viagem deverá preencher os campos abaixo, conforme figura:

Ao clicar em novo será incluído o roteiro de ida da viagem;
Informar qual o tipo de roteiro: Escolher entre as opções “trecho”, “permanência”, “trânsito”,
“retorno”. Neste caso, o sistema já traz marcado a opção “trecho”.

*** TRECHO - Indicar esse tipo de trecho quando o proposto tiver missão ou hospedagem naquela
localidade. É possível informar que não houve missão no local e ainda assim receber diária, por
exemplo, caso o servidor precise ficar hospedado antes de seguir viagem para outra localidade.
Somente nesse tipo de trecho é possível pagar o adicional de deslocamento;

*** PERMANÊNCIA - Use esse tipo quando o proposto possuir um afastamento a serviço em que
está submetido a regras diferentes de pagamento de diária na mesma localidade. Ou seja, para
indicar que o servidor permanecerá um intervalo de tempo em alguma localidade sem receber
diárias ou que receberá apenas 50% do seu valor. 
É usado, por exemplo, quando o servidor não receber todas as diárias pelo órgão que está
cadastrando a viagem. Naqueles dias entre o início e o fim do trecho de permanência, a diária,
inteira ou parte dela, será paga por outro órgão;

*** TRÂNSITO - Indica que o servidor não terá missão e nem ficará hospedado naquela
localidade. Ele estará apenas de passagem naquela localidade, por uma necessidade logística. É
possível que o servidor fique em trânsito de um dia para outro e receba diária, ainda que não tenha
missão ou hospedagem naquela localidade. 
Por exemplo, um servidor chega ao aeroporto às 22:00 horas e embarcará em outro voo às 02:00
horas do dia seguinte. Outro exemplo: para ir de Canoinhas a São Paulo, é necessário um primeiro
trecho tipo “trânsito” de Canoinhas a Curitiba, de carro oficial, e um segundo trecho tipo
“trecho” por meio de transporte aéreo. Se a viagem for inteira com um único meio de transporte,



não são necessários trechos do tipo “trânsito”. Atenção: é necessário especificar cada trecho
corretamente, para que seja possível a compra correta de passagens. Não é possível, por exemplo,
comprar passagem aérea de Canoinhas a São Paulo, logo não será aceita a viagem cadastrada
com trecho tipo “trecho” Canoinhas a São Paulo com meio de transporte aéreo.

*** RETORNO - Usado para indicar o último trecho do afastamento. O último trecho é aquele que
informa no campo local de destino a cidade da sede de trabalho do servidor; 

Informar o “Local de Origem”. Normalmente vai ser a cidade sede do câmpus.

Informar o “Local de Destino”, seja o local onde se desenvolverá atividade ou o trecho de trânsito, 
conforme explicações anteriores.

Informar a “Data Início”, da permanência no local.

Informar a “Data Fim”, de término da permanência no local.

Informar o percentual de “Diárias”, conforme decreto 5992/2006, art. 2º. Em resumo: Escolher a 
Opção 100% (Quando o IFSC paga diária total; Essa opção é a mais utilizada), 50% (Quando o 
servidor vai ter as despesas de hospedagem ou de alimentação custeados de outra forma que não 
seja com as diárias), 0% (Quando o IFSC custeia a alimentação, hospedagem e passagem);

Se tiver passagem no trecho, marcar o campo “Passagens”.

Selecionar o “Meio de Transporte”.

Selecionar a “Classe de voo”, se for o caso.

Se necessário, marcar o campo “Adicional de Deslocamento”.

Se o servidor comparecer no local de trabalho no mesmo dia, marcar o campo “Dia de partida sem
desconto de auxílio-transporte”.

Se necessário, marcar o campo “Ocorreu missão neste trecho?”. Marcar esse campo quando o 
“trecho” for o de início da missão da qual está se registrando diária. 

Informar a “Data” do início do trabalho, evento ou missão
.

Informar a “Hora” do início do trabalho, evento ou missão
.

Informar os recursos da viagem para passagens, selecionando o “Projeto/Atividade”

Informar os recursos da viagem para passagens, selecionando o   “Descrição do Favorecido”.

Clicar no botão “CONFIRMAR”.

– Caso necessário retornar a tela anterior clicar botão “VOLTAR”.

Observações:

*** Nas opções “aéreo”, “ferroviário”, “fluvial”, “marítimo” e “rodoviário”, há a opção de
marcar ou não o item “passagem”. Só desmarcar esse item caso o servidor utilizar bilhete de
passagem em aberto ou utilizar ônibus fretado pelo Câmpus (por meio do processo licitatório).
Na opção Veículo Próprio e Veículo Oficial este item desaparece;



*** Se desmarcar o item “passagem”, aparecerá uma caixa de texto, a fim de justificar o motivo
da não utilização da mesma;

*** Somente na opção “aéreo” deverá ser informada a Classe de voo, neste caso marcar sempre
a opção “classe econômica”;

• Adicional de Deslocamento: Marcar este item somente quando o servidor utilizar meio de
transporte “rodoviário” ou “aéreo”. Este adicional serve como ressarcimento para despesas
com táxi do aeroporto/rodoviária até o local do evento/hotel. O mesmo é pago somente uma
vez durante a viagem, a não ser que o servidor desenvolva atividade em dois lugares. Não
marcar o Adicional, quando o servidor for de ônibus fretado pelo Câmpus.

•  É possível pagar mais de um adicional de deslocamento por PCDP, desde que ocorra missão
ou hospedagem em mais de uma localidade de destino de acordo com o Decreto 5.992/2006;

É pago somente nos deslocamentos dentro do território nacional. Nos trechos de deslocamento
no exterior não é possível marcar o adicional. Mesmo nas viagens internacionais, é possível
pagar o adicional de deslocamento nos trechos dentro do território nacional; 
Ele é destinado a cobrir despesas com deslocamento até o local de embarque e do desembarque
até o local de trabalho ou hospedagem e vice-versa. Portanto, ele só poderá ser marcado nas
localidades onde o servidor tiver missão ou hospedagem. Ele não pode ser pago quando o
servidor vai de um local de desembarque para outro local de embarque;

 Após isso, deve-se criar o proximo roteiro ou retorno.

• Clicar em novo;

• Informar qual o tipo de roteiro: Informar entre as opções “trecho”, “permanência”,
“trânsito”, “retorno”. Neste caso, o sistema já traz marcado a opção “trecho”.

*** Se selecionar a opção retorno (quando o servidor vai retornar a sede), o sistema já preenche
automaticamente as opções “local de origem”, “local de destino”, “data de partida”, “data de
chegada à sede”;

• Diárias: O sistema vai preencher automaticamente a opção 50%. Deixar marcado este
item. Só alterar o mesmo quando for para 0% (Quando o IFSC custeia a alimentação,
hotel e passagem.);

• Meio de Transporte: Informar entre “aéreo”, “ferroviário”, “fluvial”, “marítimo”,
“rodoviário”, “veículo próprio” e “veículo oficial”;

• *** Nas opções “aéreo”, “ferroviário”, “fluvial”, “marítimo” e “rodoviário”, há a opção
de marcar ou não o item “passagem”. Só desmarcar esse item caso o servidor utilizar
bilhete de passagem em aberto, ou utilizar ônibus fretado pelo Câmpus (por meio do
processo licitatório). Na opção Veículo Próprio e Veículo Oficial este item desaparece;

• *** Somente na opção “Aéreo” deverá ser informado a Classe de voo, neste caso
marcar sempre a opção “classe econômica”;

• Dia de Chegada à sede sem Desconto do Auxílio-transporte: Deixar esse item



desmarcado;

• Condições/Restrições para este trecho: Deve ser preenche quando houve solicitação
para compra de passagens, informando a restrições de horários para compra das
passagens.

• Clicar em Confirmar;

• Após isso, voltará para tela, onde constará os roteiros cadastrados. Clicar em SALVAR;

Informações sobre a Viagem (aba Complemento)

– Clicar na aba “Complemento”.

– Informar se é “Viagem em grupo, mais de 10 pessoas?”
De acordo com a legislação somente deslocamentos com mais de dez pessoas (servidores) 
para o mesmo Evento é viagem em grupo.

– Selecionar se é “Curso de formação ou aperfeiçoamento ministrado por
escola do governo?”  Quando se tratar da ENAP.

– “Motivo da Viagem”, 

– Informar a “Descrição do Motivo da Viagem”. Explicar de forma clara e sucinta,
porém completa, o motivo da viagem.

– Se for o caso, informar a “Justificativa para viagem ocorrida em final de
semana, feriado ou iniciada na Sexta-feira”.

– Se for o caso, informar a “Justificativa para Viagem Urgente”.
Quando a viagem ocorrer com menos de 10 (dez) dias da data prevista de partida.

– Informar os recursos da viagem para diárias nacionais, selecionando o



“Projeto/Atividade”. 

– Informar os recursos da viagem para diárias, selecionando “Descrição do
Favorecido”. 

– Clicar no botão “SALVAR”

– Caso necessário retornar a tela anterior clicar botão “VOLTAR”.

Cadastrados os dados do proposto, roteiros e complementada a PCDP, o Solicitante

poderá visualizar o resumo da mesma, clicando na aba “RESUMO”. Conferir se as informações

estão corretas e clicar no botão “ENCAMINHAR”. Será criado o número da PCDP.

ATENÇÃO!!!
Lembre-se que após o término da viagem o servidor tem prazo de 5 (cinco) dias corridos para
realizar a prestação de contas da viagem.

Deve-se selecionar o empenho específico para a viagem em questão:
- Se for viagem a serviço: selecione o empenho previsto de funcionamento.
- Se for viagem de capacitação: selecione o empenho previsto de capacitação.
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