
PROJETO DE CURSO 
 
1. Título 

Curso de capacitação para utilização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens  
SCDP 

2. Identificação 

2.1. Coordenador do curso: Verônica do Carmo Segatto Ribeiro 
 

2.2. Período de realização: Março a dezembro de 2012. 

2.3. Horário: 08 às 12:00h –Turma Campus Colemar Natal e Silva (durante duas manhãs) 
                      08 às 18:00h – Turma nos Campus Jataí, Catalão e Goiás (apenas 1 dia) 
        
 

2.4. Carga horária: 8 horas 

2.5. Local: Campus Catalão (março 2012); Campus Jataí (abril 2012), Laboratório de  
Informática DDRH (maio a novembro 2012) 

3. Caracterização do público-alvo 

3.1. Número de vagas: De acordo com a necessidade e disponibilidade de cada unidade 
acadêmica. 

3.2. Público alvo: Servidores técnicos administrativos, Coordenadores de Especializações/ 
Projetos e dos novos Programas de Pós-Graduação da UFG. 

4. Justificativas/objetivos do curso 
O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP viabiliza a administração das 
solicitações e pagamentos de Diárias e Passagens, possibilitando que as requisições sejam 
feitas por meio de terminais eletrônicos, diminuindo o tempo de emissão e melhorando as 
condições de atendimento e consulta dos usuários.  
Tendo em vista a necessidade de atender ao Decreto 6.258 de 2007, que determina que toda a 
administração pública federal deverá implantar o SCDP até 31 de dezembro de 2008, 
realizaremos o curso de capacitação dos servidores técnicos administrativos da UFG, para que 
estes, estejam aptos a manusearem e inserirem as Propostas de Concessões de Diárias e 
Passagens, com suas respectivas prestações de contas. 

 

5. Metodologia 
Será adotada a metodologia de exposição do novo sistema, por meio de recursos multimídias, 
utilizando a internet, no ambiente treinamento, disponibilizado pelo site 

www.treinascdp.redegoverno.gov.br. 
Utilizar-se-á, ainda, os manuais operacionais dos  solicitantes e da realização da prestação de 
contas. 

6. Avaliação cognitiva 
A avaliação cognitiva será realizada por meio da inserção das solicitações das propostas no 
ambiente treinamento do sistema, com a devida verificação por parte da gestora do SCDP. 

 

http://www.treinascdp.redegoverno.gov.br/


7. Material didático 
Manual Operacional do SCDP Solicitantes 
Manual Operacional do SCDP Prestação de Contas 
Manual Operacional do SCDP Prorroga/Complementa 
Legislação aplicada às solicitações de diárias e passagens 
Circular nº 15 PROAD 
Manual do Fluxo das PCDP’s 

 

8. Conteúdo programático 

Item H/a Instrutor 

Criação de senha – ambiente treinamento e produção 
SCDP 
 
Apresentação da legislação e resolução PROAD 
 
Apresentação das funcionalidades do SCDP – 
consultas, relatórios, saldos de empenhos 
 
Inserção das solicitações de diárias no SCDP 
Inserção das solicitações de diárias no SCDP 

1º dia 
 
8:00 
Às 
12:00 
 
 
 
 

Verônica Segatto Ribeiro 

 

Item 
 
Prorrogação e Complementação 
 
Prestação de contas  
 
Devolução de valores de Diárias 

H/a 
 
2º dia 
8:00 
Às 
12:00     
 

Verônica Segatto Ribeiro 
 
 
 
 

   

 


