
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO CÂMPUS SÃO VICENTE
GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL

REGULAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS DISCENTES

Regulamenta  e  estabelece  critérios  para  a
Concessão  de  Ajuda  de  Custo  para  os  discentes
devidamente  matriculados  no  IFMT  Câmpus  São
Vicente.

Art.  1º -  Este  regulamento  tem como objetivo  disciplinar  a  Concessão de Ajuda  de  Custo  para  os
discentes devidamente matriculados no IFMT Câmpus São Vicente para participação de eventos de
ensino,  científicos,  extensionistas,  tecnológicos,  de representação institucional  do Câmpus,  culturais,
esportivos e/ou organizados pelas entidades representativas, sejam eles de nível regional, nacional ou
internacional, realizados no território nacional.

Art. 2º - Compreendem-se por eventos científicos, tecnológicos, culturais e esportivos, visitas e aulas
técnicas  que  contemplem atividades  curriculares  e  extracurriculares  que  possibilitem  ao  discente  a
aquisição de conhecimentos e aprendizagem que possam contribuir  para a sua formação pessoal  e
profissional.

Parágrafo Único – Em caso de apresentação de trabalho, somente, será concedida ajuda de custo,
quando esse for desenvolvido no Câmpus São Vicente e registrado no Departamento de Pesquisa ou
Coordenação de Extensão.

Art. 3º - As solicitações de ajuda de custo de que trata este regulamento deverão ser realizadas por
servidores efetivos em exercício no Câmpus e encaminhadas às coordenações e/ou aos departamentos
competentes, dependendo do tipo de evento descrito no art.  2º e que, posteriormente, passarão por
análise da Diretoria de Ensino (DE).

§  1º  -  A responsabilidade  pelo  recebimento  das  solicitações  de  ajuda  de  custo  seguirá  a  seguinte
disposição:

I  -  Solicitações  para  aulas  práticas,  visitas  técnicas  e  eventos  organizados  pelas  entidades
representativas dos discentes serão encaminhadas às coordenações de curso e estas necessitarão da
autorização das chefias de departamento às quais estão subordinadas;

II - Solicitações para eventos de caráter científicos serão encaminhadas ao Departamento de Pesquisa;

III  -  Solicitações  para  eventos  de  caráter  extensionista  serão  encaminhadas  à  Coordenação  de
Extensão;

IV  -  Solicitações  para  eventos  de  caráter  cultural  e  esportivos  e  de  representação  institucional  do
Câmpus  serão  encaminhadas  ao  Departamento  de  Ensino  Médio  e  Técnico  (DEMT)  e/ou  ao
Departamento de Graduação e Pós-Graduação (DGPG),  a depender do nível  de ensino em que os
discentes estiverem matriculados.

§ 2º As solicitações deverão ser protocoladas com antecedência mínima de 25 (vinte e cinco) dias do
início do evento. 

§ 3º Em casos de urgência,  com justificativa documentada, poderá ser  concedida ajuda de custo a
discentes, cujo prazo da solicitação tenha sido inferior a 25 (vinte e cinco) dias, mediante parecer da
Diretoria de Ensino;

§ 4º Caberá à Diretoria de Ensino encaminhar os pedidos de ajuda de custo à Diretoria de Administração
e Planejamento (DAP) para as devidas providências.
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DAS FORMAS DA AJUDA DE CUSTO

Art. 4º - As ajudas de custo para discentes serão concedidas nas seguintes modalidades:

I. Diárias;

II. Pagamento de taxa de inscrição; 

III. Auxílio no custeio de passagens terrestres e/ou aéreas.

Art. 5º - As ajudas de custo de diárias de que tratam este regulamento serão concedidas nas seguintes
condições:

a)  Para deslocamentos entre a sede do Câmpus ou dos Centros de Referência, em que o estudante
está  matriculado,  para  o  local  do  evento,  tratando-se  de  evento  devidamente  aprovado  pela
Administração do Câmpus São Vicente (sede), a ajuda de custo consistirá de diárias no valor de 45,21%
(quarenta  e  cinco  inteiros  e  vinte  um  centésimos)  por  cento,  por  dia  de  afastamento,  do  valor
estabelecido  para  “Demais  deslocamentos”  item “F)  FG1,  FG2,  FG3,  GR,  FST1,  FST2  e  FST3 do
BACEN, FDO1, FCA4, FCA5 do BACEN, FCT8, FCT9, FCT10, FCT11, FCT12, FCT13, FCT14, FCT15,
cargos de nível intermediário e auxiliar”, do Anexo I do Decreto nº 6.907, de 21 de julho de 2009, que
dispõe sobre diárias de servidores e de militares;

b) Nos eventos realizados no mesmo município onde se localiza o Câmpus e em que o estudante está
matriculado,  compreendendo  o  aglomerado  urbano  e  a  mesorregião  sul-mato-grossense,  a  ajuda
consistirá na concessão do valor correspondente a 50% (cinquenta) por cento do valor integral da diária,
sendo tal ajuda destinada ao custeio de alimentação nos casos em que o tempo entre o deslocamento
para o evento e o retorno para uma das unidades do Câmpus tenha duração mínima de 08 (oito) horas;

Art. 6º - A ajuda de custo para pagamento de taxa de inscrição será no valor integral do evento, realizada
somente via nota de empenho, quando se tratar de evento devidamente aprovado pelas coordenações
e/ou departamentos descritos no art. 3º.

Parágrafo único: Somente será concedido o auxílio para inscrições quando este for solicitado para a taxa
de menor valor, estabelecida pela organização do evento.

Art. 7º - As ajudas de custo para auxílio no custeio de passagem terrestre e/ou aérea, conforme Art. 1º,
quando concedidas, respeitarão o princípio da economicidade. 

Art. 8º - Os valores solicitados pelo servidor responsável serão concedidos a cada discente diretamente,
através do depósito em sua própria conta-corrente, sendo vedada a transferência para terceiros.

Art. 9º - Será observada, na Concessão de Ajuda de Custo, a vinculação do evento à área de formação
do discente.

DAS  SOLICITAÇÕES  PARA  A  CONCESSÃO  DE  AJUDA  DE  CUSTO  DE  ACORDO  COM  AS
MODALIDADES DE EVENTOS

Art. 10º - Na solicitação de ajuda de custo de diárias e/ou auxílio para custeio de passagens deverão
constar os seguintes documentos:

a) Formulário preenchido pelo servidor responsável, constante no Anexo I;

b) Informações oficiais sobre o evento, como edital, fôlder, programação, formas de inscrição, dados de
pagamento, etc.;

c) Comprovante de inscrição dos estudantes, quando necessário;
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d) Orçamento de passagens terrestres e/ou aéreas, quando for solicitar passagens;

e) Nada consta do servidor responsável pela solicitação, constante no Anexo IV.

Art. 11º - Na solicitação de ajuda de custo de pagamento de inscrição deverão constar os seguintes
documentos:

a) Requisição de Material e/ou Serviço preenchido pelo servidor responsável, constante no Anexo II;

b) Informações oficiais sobre o evento, como edital, fôlder, programação, formas de inscrição, dados de
pagamento etc.;

c) Nada consta do servidor responsável pela solicitação, constante no Anexo IV.

Art. 12º - Todas as solicitações de que se tratam os art. 10º e 11º deverão ser protocoladas segundo a
modalidade de auxílio e enviadas para a coordenação ou departamento responsável, conforme descrito
no art. 3º.

Parágrafo  único:  Quando  houver  mais  de  uma  solicitação  para  o  mesmo  evento,  os  interessados
deverão reunir as solicitações em um único protocolo.

Art.  13º -  Para  eventos  de  cunho científico,  além dos  documentos  descritos  nos  art.  10º  e  11º,  é
obrigatória a submissão de trabalho científico, sendo, no mínimo, um trabalho por discente inscrito.

§ 1° Quando da obrigatoriedade de pagamento de inscrição anterior à submissão do trabalho, o servidor
responsável deverá apresentar o Termo de Compromisso, constante no Anexo III, e cópia do trabalho a
ser submetido.

§ 2° Em caso de recusa do trabalho submetido no evento, o servidor responsável deverá solicitar o
cancelamento da nota de empenho emitida para pagamento da inscrição.

Art.  14º - Somente serão autorizados deslocamentos para aulas práticas, visitas técnicas e eventos
organizados por entidades representativas dos discentes dentro do território do Estado de Mato Grosso.

DOS LIMITES DE DIÁRIAS E VALORES A SEREM CONCEDIDOS

Art.  15º - O limite para concessão de diárias e/ou auxílio para passagens obedecerá aos seguintes
parâmetros:

I - A concessão de diárias para eventos de cunho científico está limitada ao máximo de 06 (seis) diárias
por estudante.

II  -  A ajuda  de  custo  para  diárias  e  passagens  será  limitada  a  R$  700,00  (setecentos  reais)  por
estudante.

III - A concessão de diárias para aulas práticas, visitas técnicas e eventos organizados por entidades
representativas dos discentes está limitada a 03 (três) diárias por estudante.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art.  16º - A prestação de contas de diárias e/ou passagens deverá ser encaminhada à Diretoria de
Administração e Planejamento (DAP), pelo servidor responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis contados a partir do retorno do estudante, conforme a data descrita na solicitação de diárias e/ou
passagens.

Art. 17º - Na prestação de contas, deverão constar os seguintes documentos:
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§ 1º Formulário preenchido e assinado conforme o modelo constante no Anexo V,

§ 2º Cópia de documentos comprobatórios da participação no evento como certificado ou declaração
devidamente atestados pela organização do evento.

§ 3º Quando houver concessão de auxílio para passagens, anexar os comprovantes de viagem originais.

§ 4º No caso de aulas práticas e/ou visitas técnicas, eventos culturais e esportivos e representação
institucional, o solicitante deverá anexar relatório descrevendo as atividades realizadas.

Art. 18º - A prestação de contas de pagamento de inscrição deverá ser encaminhada ao Departamento
de Administração e Finanças (DAF), pelo servidor responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
contados a partir do término do evento, com os seguintes documentos:

I - Documento autorizativo, devidamente atestado pelo servidor responsável, para o pagamento como
nota fiscal, recibo ou declaração da organização do evento. 

II  -  Documentos  comprobatórios  da  participação  no  evento,  como  cópia  de  certificado,  diploma  ou
declaração da organização do evento.

Art. 19º - Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem ou não realização da viagem, o
estudante e o servidor solicitante deverão apresentar justificativas devidamente formalizadas à Diretoria
de Administração e Planejamento, que emitirá Guia de Recolhimento da União (GRU) para devolução
dos valores recebidos imerecidamente.

Parágrafo Único: Nos casos previstos no caput, deve ser anexado a Guia de Recolhimento da União e o
comprovante de pagamento à Prestação de Contas.

Art. 20º - O responsável que descumprir o estabelecido neste regulamento sujeitar-se-á às penalidades
previstas na legislação vigente, especialmente o que estabelece o artigo 70 da Constituição Federal e
artigos 121, 122, 129, 130 e 132 da Lei nº 8.112/90.

Art. 21º - Este regulamento entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 22º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Campo Verde-MT, 28 de março de 2017.

Prof. Dr. José Luiz de Siqueira
Diretor-Geral
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ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO
(encaminhar com antecedência mínima de 25 dias da data de início do evento)

Campo Verde – MT, ______ de ______________ de 20_____.

Servidor responsável: __________________________________________________________________

Solicito ajuda de custo para participação no evento:_______________________________________________________________

Tipo: (  ) Ensino   (   ) Científico   (   ) Extensão   (    ) Cultural ou Esportivo ( ) Outros 

Local: ____________________________________ Período: ___________________________________

Justificativa:_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Título  do  Trabalho  a  ser  apresentado:  (em  caso  de  eventos  com  apresentação  de  trabalho)
____________________________________________________

Ajuda de custo solicitada (assinale com “x” a(s) opção desejada(s)):

(  ) diárias  (  ) passagens

Número de alunos envolvidos no evento: ______________

Dados dos alunos envolvidos no evento:

Nome Matrícula RG CPF
Dados Bancários

(Banco/Agência/Conta-Corrente)

Comprometo-me a apresentar a prestação de contas do recurso solicitado, no prazo de cinco dias úteis após o retorno, conforme
estabelecido na regulamentação aprovada pela Portaria nº 52 de 29/03/2017.

______________________________________

Assinatura do servidor responsável

Despachos:

1- Coordenação de Curso (quando tratar de eventos ligados ao Ensino)

De acordo (    ) Sim  (   ) Não, Justificativa: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

Em ________/ ________ / _______

Assinatura e Carimbo

2 – Departamento e/ou Coordenação  _____________________________________________________

De acordo (    ) Sim  (   ) Não, Justificativa: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

Em ________/ ________ / _______

Assinatura e Carimbo
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3- Diretoria de Ensino

De acordo (    ) Sim  (   ) Não, Justificativa: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

Em ________/ ________ / _______

Assinatura e Carimbo

Enviado em ____/ _____/ _____ para o Departamento de Administração e Planejamento.
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ANEXO II
REQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO CÂMPUS
SÃO VICENTE

ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO DATA: 

SETOR REQUISITANTE ASSINATURA DO REQUISITANTE ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA

1. Especificar o material detalhadamente. Os prejuízos que eventualmente forem constatados por falta de detalhes técnicos, serão
imputados ao requisitante; 

2. Os materiais ou serviços especificados na requisição deverão pertencer a uma só classe, isto é, comum a todos os fornecedores
indicados; 

3. Não será aceita a requisição que contiver indicação de marca, ou que estiver em desacordo com os demais itens; 
4. No campo “valor”, informar a estimativa do custo do(s) produto(s) ou serviço(s) solicitado(s); 
5. Anexar, no mínimo, 03 (três) orçamentos; 
6. Todos os campos de assinatura devem constar, além da assinatura, a identificação (carimbo) do responsável.

Item Unid. Quant. Especificação Valor Unitário Valor Total (R$)

TOTAL GERAL

JUSTIFICATIVA/FINALIDADE: 

INFORMAÇÕES DO ALMOXARIFADO VALOR ESTIMADO: R$ 

[  ] Não há em estoque

[  ] Há em estoque do(s) item(s)

[  ] Destina-se a estoque

[  ] Não se aplica – SERVIÇO

Em ______/______/________

_____________________

ELEMENTO
DE DESPESA

MATERIAL

SERVIÇOS
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AUTORIZAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

NATUREZA DA DESPESA:

DATA: ______/______/________

_________________________

Assinatura/Carimbo do responsá-
vel

[  ] Aprovo a solicitação

[  ] Aprovo somente os itens abaixo:

 _____________________________________

[  ] Cancelo a solicitação

DATA: ______/______/________

_____________________________________

Assinatura/Carimbo Ordenador de Despesa

FONTE: 

PTRES:

PI: 

UGR: 
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ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO

Eu,  __________________________________________,  CPF:  _________________,  matrícula

SIAPE nº ____________, servidor efetivo desta instituição, solicito que seja realizada a EMISSÃO DE

NOTA DE EMPENHO, referente ao pagamento de inscrição para submissão de trabalhos científicos, em

favor do fornecedor ____________________________________, CNPJ: ___________________, no va-

lor de R$ ___________________ (______________________________________), e assumo a respon-

sabilidade de solicitar o cancelamento dessa nota de empenho, caso o trabalho submetido seja recusa-

do.

Estou ciente que em caso de não cumprimento desse, serei o responsável pela devolução dos

valores pagos.

Campo Verde, _____de _________ de 20____.

Assinatura Servidor Responsável
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ANEXO IV
NADA CONSTA – AJUDA DE CUSTO PARA DISCENTE

DADOS PESSOAIS DO SERVIDOR:

Nome:

Cargo: Matrícula Siape

Lotação:

E-mail: Fone (      )

Departamento de Pesquisa

Nada consta

Carimbo e assinatura Data: _____/_____/_____

Coordenação de Extensão

Nada consta

Carimbo e assinatura Data: _____/_____/_____

Diretoria de Ensino

Nada consta

Carimbo e assinatura Data: _____/_____/_____
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Departamento de Administração e Finanças

Nada consta

Carimbo e assinatura Data: _____/_____/_____

Diretoria de Administração e Planejamento

Nada consta

Carimbo e assinatura Data: _____/_____/_____
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ANEXO V
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AJUDA DE CUSTO

1. Identificação do discente

Nome: CPF:

Curso: Matrícula:

2. Identificação do afastamento

Objetivo da viagem:

Trajeto/Destino:

Data de Saída prevista: Data de Retorno prevista:

Valor de ajuda custo recebido: R$____________ (___________________________________)

Houve alteração do destino: (   ) Não (   ) Sim, para onde? ____________________

3. Descrição sucinta da viagem

Data Atividades

Objetivo da viagem (    ) Não foi atingido (    ) Atingido parcialmente (    ) Atingido totalmente

Justificativas (Nos casos de retorno antecipado e/ou saída após a data da viagem)

________________, ____/______/_____

_______________________________
 Assinatura do Discente

________________, _____/______/_____

__________________________________
Assinatura do Responsável

Observações:

1. Anexar cópia de Certificado ou Atestado de participação do evento (se o afastamento for para esse objetivo).
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