
Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná

Setor de Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em Letras

SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM e /ou DIÁRIA – CONVIDADO DO PPG -LETRAS
*Todos os campos devem ser preenchidos

1 – CADASTRO DO CONVIDADO:

Nome:____________________________________________________________CPF:__________________
RG:________________Passaporte:_______________Sexo:_____________Identidade Gênero:________________

Nacionalidade: ___________________UF de Nascimento_______________Data de nascimento: ___/ ___/ ___

Telefones de contato:(___) _______________________________E-mail: ______________________________

Endereço Residencial: ______________________________________________________________________

CEP: ________________Cidade: _________________________ País: _______________________________

Instituição de origem:________________________________________________Sigla:___________________

Endereço Profissional: ______________________________________________________________________

CEP: ________________Cidade: _________________________ País: _______________________________

Instituição em que se titulou: _________________________________________Sigla:____________________

Nível mais alto de titulação: [    ] Graduação [     ]Mestrado [    ] Doutorado  [    ]  Pós doc

Ano:____________________Área de conhecimento: ________________________________________________

Programa de Pós – Graduação que está vinculado:________________________________________________________

Banco: ________________Agência: _____________________Conta: _____________________________

2 - FINALIDADE DA VIAGEM:
[  ]  Participação em banca. Nome do(a) aluno(a): ___________________________________________

             Data de realização da banca: ________________ Horário: ________________________

[  ] Participação em evento. Nome do evento __________________________________________

Data de início de evento:_____/______/_____Data final do evento:______/______/______

Organizador do evento: ________________________________________________

3 –  DESCRIÇÃO SUCINTA DA(S) ATIVIDADE(S) A SER(EM) DESENVOLVIDA(S) PELO CONVIDADO
(apenas em caso de evento):
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4 – TIPO DE AUXÍLIO RECEBIDO (PROEX):

[     ] Diárias – Quantidade:_________________

[     ] Passagem aéreas

[     ] Passagem terrestre

5 – PROPOSTA DE DATAS E HORÁRIOS DE VIAGEM:

Empresa pesquisada:______________________________________________________

Trecho de IDA: ____________________________ Voo: _________________________

Data de CHEGADA na cidade do evento: ________ Horário de CHEGADA na cidade do evento: ________

Trecho de VOLTA: __________________________Voo:_________________________

Data de PARTIDA da cidade do evento: ________ Horário de PARTIDA da cidade do evento: __________

6 – DATA E ASSINATURA DO SOLICITANTE:

Data: ________ Assinatura do docente: _______________________________________

7 – CIÊNCIA DA COORDENAÇÃO

Nome da chefia: Prof. (ª). Dr(ª).:____________________________________________ 

Cargo: Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras _________________________
Assinatura 

Este formulário deve der encaminhado à coordenação de curso pelo E-mail: financeiro. ppglet@gmail.com, juntamente com:
 A solicitação de defesa, no caso de bancas;
 Um esboço da programação e do material de divulgação, no caso de eventos;
 Conforme IN 001/2019 do PGLET:  Art 3º Parágrafo segundo – O encaminhamento da solicitação deverá ser feito no mínimo com 

35 dias de antecedência em relação à data da defesa ou evento. No caso de solicitações encaminhadas fora desse prazo, o Programa 
não poderá garantir o apoio solicitado;

  Artigo 4º: A prestação de contas deve ser realizada em no máximo 15 dias a contar da data final do evento.
a) Relatório de viagem nacional do convidado devidamente preenchido; 
b) Cópia do bilhete da viagem aérea (acompanhada dos comprovantes de check-in) ou terrestre.
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