
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 
CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA

Regulamento  para  a  realização  de 
visitas  e  viagens  técnicas  pelos 
servidores  e  discentes  do  Campus 
Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva.

Art. 1º Este documento tem como objetivo regulamentar os procedimentos que os 

Departamentos  das  Áreas  de  Ensino  e  as  Entidades  representativas  dos 

discentes do Campus Cuiabá (GENP e DCE), deverão seguir para a realização de 

visitas e viagens técnicas.

Art. 2º Serão consideradas visitas técnicas todas as atividades realizadas fora do 

Campus  Cuiabá,  de  caráter  obrigatório  e  previstas  no  projeto  pedagógico  do 

curso, ou que visem a participação em eventos científicos, tecnológicos, culturais 

e esportivos de representação institucional deste IFMT - Campus Cuiabá – Cel. 

Octayde Jorge da Silva,  e que exijam apenas o deslocamento dentro da Região 

Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá ou seu Entorno Metropolitano.

Art. 3º  Serão consideradas viagens técnicas todas as atividades realizadas fora 

do Campus Cuiabá, de caráter obrigatório e previstas no projeto pedagógico do 

curso, ou que visem a participação em eventos científicos, tecnológicos, culturais 

e esportivos de representação institucional deste IFMT - Campus Cuiabá – Cel. 

Octayde Jorge da Silva, e que exijam deslocamento fora da Região Metropolitana 

do Vale do Rio Cuiabá ou seu Entorno Metropolitano.

Art.  4º  Compreende-se  por  eventos  científicos,  tecnológicos,  culturais  e 

esportivos  de  representação  institucional  aqueles  que  contemplem  atividades 

curriculares  e  extracurriculares  que  possibilitem  ao  discente  a  aquisição  de 

conhecimentos que possam contribuir para a sua formação pessoal e profissional, 

constituindo-se como meio de ampliação curricular, de experiências e vivências 

acadêmicas.
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Art.  5º Conforme a Lei  Complementar Estadual  de Mato Grosso nº 359/2009, 

compõem  a  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Rio  Cuiabá  os  municípios  de 

Cuiabá,  Várzea  Grande,  Nossa  Senhora  do  Livramento  e  Santo  Antônio  de 

Leverger; e compõem seu Entorno Metropolitano os municípios de Acorizal, Barão 

de  Melgaço,  Chapada  dos  Guimarães,  Jangada,  Nobres,  Nova  Brasilândia, 

Planalto da Serra, Poconé e Rosário Oeste. 

Art.  6º  Todos os  pedidos de visitas  e viagens técnicas deverão se  iniciar  no 

Protocolo do Campus Cuiabá através da abertura de processo de visita ou viagem 

técnica. 

Art. 7º Todas as visitas e viagens técnicas deverão ter pelo menos uma pessoa 

responsável por acompanhar os participantes.

Parágrafo Único: O responsável pelas visitas ou viagens técnicas, deverá ser, 

impreterivelmente, um servidor docente ou administrativo do Campus Cuiabá do 

Campus Cuiabá. 

DAS VISITAS TÉCNICAS:

Art.  8º  Os processos de visitas técnicas, no ato da sua abertura, deverão ser 

instruídos com os seguintes documentos:

I – Formulário de programação de visita técnica assinado pelo responsável e pelo 

Chefe de Departamento de Área de Ensino;

II – Relação contendo o nome, RG e CPF de todos os discentes que participarão 

da visita técnica;

III – Autorização assinada pelos pais ou responsável legal de todos os discentes 

menores de idade;
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Parágrafo único: Os documentos de que tratam os incisos I e III deste artigo estão 

disponíveis  na  Diretoria  de  Relações  Empresariais  e  Comunitárias,  nos 

Departamentos das Áreas de Ensino, no sítio eletrônico do Campus Cuiabá – Cel. 

Octayde  Jorge  da  Silva  <http://www.cba.ifmt.edu.br>,  bem  como  nos  anexos 

deste Regulamento.

Art.  9º  Nos  casos  de  visitas  técnicas  para  participação  em  Congressos, 

Encontros,  Simpósios,  Palestras,  entre  outros  eventos  similares,  sempre  que 

possível,  os  processos  deverão  ser  instruídos,  também,  com  materiais  de 

divulgação do evento, folder, programação etc.

Art. 10 O formulário de Programação de Visita Técnica poderá ser substituído por 

um projeto contendo pelo menos:

I – Descrição do local onde será realizada a visita técnica;

II – Objetivo da visita técnica;

III – Cronograma;

IV – Assinatura do responsável pela visita técnica e do Chefe de Departamento da 

Área de Ensino.

Art.  11   As  visitas  técnicas  deverão  ser  solicitadas  no  prazo  mínimo  de  15 

(quinze)  dias  antes  da  data  prevista  para  a  sua  realização,  sob  pena  de 

indeferimento.

§ 1º O prazo a que se refere o caput deste artigo começará a ser contado no 

primeiro dia útil posterior ao encaminhamento do processo físico e no Sistema de 

Protocolo do IFMT para a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias.

§ 2º Em casos de urgência, mediante justificativa documentada, poderá ser dado 

prosseguimento ao processo cujo prazo de solicitação tenha sido inferior a 15 

(quinze) dias. 
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Art. 12 Após aberto o processo, o setor de protocolo do Campus Cuiabá deverá 

encaminhar os autos para a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, 

para a análise da documentação e contato com a empresa.

Art.  13 É  de  responsabilidade  da  Diretoria  de  Relações  Empresariais  e 

Comunitárias  intermediar  junto  a  empresa  e/ou  órgão  responsável,  as 

autorizações necessárias para a realização da visita técnica na data e horário 

sugeridos no processo, bem como definir as condições de realização.

Parágrafo Único: A etapa descrita no caput deste artigo poderá ser suprida pelo 

Departamento da Área de Ensino que fizer os contatos necessários diretamente 

com a empresa e/ou órgãos, tornando mais célere o procedimento.

Art.  14 Recebida  a  resposta  da  empresa  e/ou  dos  órgãos  responsáveis,  a 

Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias encaminhará o processo para 

a Assessoria da Diretoria de Sede para a reserva do veículo a ser utilizado na 

visita técnica.

Parágrafo Único: É de responsabilidade da Assessoria da Diretoria de Sede a 

reserva e distribuição dos veículos que atenderão a visita técnica.

DAS VIAGENS TÉCNICAS:

Art. 15  Os processos de viagens técnicas, no ato da sua abertura, deverão ser 

instruídos com os seguintes documentos:

I – Formulário de programação de viagem técnica assinado pelo responsável e 

pelo Chefe de Departamento de Área de Ensino;

II – Relação contendo o nome, RG e CPF de todos os discentes que participarão 

da visita técnica;
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III – Autorização assinada pelos pais ou responsável legal de todos os discentes 

menores de idade;

IV  –  Comprovante  de  inscrição,  quando  se  tratar  de  viagem  técnica  para 

participação  de  Congressos,  Encontros,  Simpósios,  Palestras,  entre  outros 

eventos similares; 

§ 1º Os documentos de que tratam os incisos I e III deste artigo estão disponíveis 

na Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, nos Departamentos das 

Áreas de Ensino, no sítio eletrônico do Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da 

Silva <http://www.cba.ifmt.edu.br>, bem como nos anexos deste Regulamento.

Art.  16  Nos  casos  de  viagens  técnicas  para  participação  em  Congressos, 

Encontros,  Simpósios,  Palestras,  entre  outros  eventos  similares,  os  processos 

deverão ser instruídos, também, com folders, panfletos, portfólio etc.

Art.  17  O formulário de programação de viagem técnica poderá ser substituído 

por um projeto contendo pelo menos:

I – Descrição do local onde será realizada a viagem técnica;

II – Objetivo da viagem técnica;

III – Cronograma;

IV – Assinatura do responsável pela viagem técnica e do Chefe de Departamento 

da Área de Ensino.

Art. 18 As viagens técnicas deverão ser solicitadas no prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias antes da data prevista para a sua realização, sob pena de indeferimento.

§ 1º O prazo a que se refere o caput deste artigo começará a ser contado no 

primeiro dia útil posterior a entrada do processo no sistema SIGA-ADM.
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§ 2º Em casos de urgência, mediante justificativa documentada, poderá ser dado 

prosseguimento ao processo cujo prazo de solicitação tenha sido inferior a 30 

(trinta) dias. 

Art. 19 Após aberto o processo, o setor de protocolo do Campus Cuiabá deverá 

encaminhar os autos para a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, 

para a análise da documentação e contato com a empresa.

Art.  20 É  de  responsabilidade  da  Diretoria  de  Relações  Empresariais  e 

Comunitárias  intermediar  junto  a  empresa  e/ou  órgão  responsável,  as 

autorizações necessárias para a realização da viagem técnica na data e horário 

sugeridos no processo, bem como definir as condições de realização.

Parágrafo Único: A etapa descrita no caput deste artigo poderá ser suprida pelo 

Departamento da Área de Ensino que fizer os contatos necessários diretamente 

com a empresa e/ou órgãos, tornando mais célere o procedimento.

Art. 21 Recebida a resposta da empresa e/ou dos órgãos contatados, a Diretoria 

de  Relações  Empresariais  e  Comunitárias  encaminhará  o  processo  para  a 

Assessoria  da Diretoria  de  Sede para  a reserva  do veiculo a ser  utilizado na 

viagem técnica.

Parágrafo Único: É de responsabilidade da Assessoria da Diretoria de Sede a 

reserva e distribuição dos veículos que atenderão a viagem técnica.

DA AJUDA DE CUSTO AOS DISCENTES
Art. 22 As solicitações de ajuda de custo para os discentes que participarão de 

visitas ou viagens técnicas deverão seguir os procedimentos disciplinados pela 

Portaria nº 05, de 03 de agosto de 2009, que Regulamenta a concessão de ajuda 

de custo aos discentes para participação em eventos científicos,  tecnológicos, 

culturais e esportivos de representação institucional deste IFMT - Campus Cuiabá 
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– Cel. Octayde Jorge da Silva, Campus Cuiabá – Bela Vista e Campus Pontes e  

Lacerda.

DAS DIÁRIAS
Art.  23 As  solicitações  de  diárias  para  os  servidores  e  motoristas  que 

acompanharão/conduzirão os grupos durante viagens técnicas deverão ser feitas 

em processo separado e encaminhado diretamente à Diretoria de Administração e 

Planejamento do Campus Cuiabá obedecendo aos procedimentos disciplinados 

pelo IFMT.

Parágrafo Único: Cabe à Assessoria da Diretoria de Sede proceder à solicitação 

de diárias para os motoristas que realizarão a condução dos veículos oficiais. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 24 Todos os processos de solicitação de visitas e viagens técnicas deverão 

seguir estas normas.

Art.  25  Os processos que não seguirem os procedimentos estabelecidos neste 

Regulamento serão devolvidos ao setor onde o responsável pela visita ou viagem 

técnica  está  lotado para  a  sua regularização,  suspendendo os  prazos de que 

tratam os artigos 11 e 18 deste Regulamento.  

Parágrafo Único:  Nestes  casos,  os prazos terão sua contagem reiniciada no 

primeiro dia útil subsequente ao encaminhamento do processo físico e no Sistema 

de Protocolo do IFMT à Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias. 

Art.  26  O  presente  Regulamento  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação 

revogando-se quaisquer disposições em contrário.

 

Ali Veggi Atala
Diretor Geral

IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva 
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ANEXO I

PROGRAMAÇÃO DE VISITAPROGRAMAÇÃO DE VISITA

Nome da Empresa e/ou Evento:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Endereço da Empresa:_____________________________________________ nº _____________________

Bairro: __________________________ Cidade/UF:_________________________CEP _________________

Responsável na Empresa:__________________________________ Setor:___________________________

Cargo: _________________________________Telefone/Celular:__________________________________

E-mail:__________________________________________________________________________________

Objetivo da Visita/Viagem: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Responsável pela Visita/Viagem:____________________________________________________________

_____________________________________________________Departamento:______________________

Cargo: ____________________________________ Telefones_____________________________________

E-mail: __________________________________________________________________________________

Curso ____________________________________________________Turma _________________________

Número de alunos:__________________________

(SUGERIDO) Data da Visita/Viagem:___________/____/_____  Horário:____________________________

(CONFIRMADO) Data da Visita/Viagem: ___________/____/_____  Horário: ________________________

________________________________________
Assinatura

Chefe de Departamento

________________________________________

Assinatura
Professor/Responsável

OBSERVAÇÕES: 
1. O Professor deve acompanhar o processo de programação da visita até a sua finalização.
2. Anexar a relação de participantes com dados pessoais (RG e CPF).
3. Este formulário pode ser substituído por projeto.
4. Anexar Programação
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ANEXO II

AUTORIZAÇÃO

Eu, ________________________________________________________ inscrito no RG 
n°________________,  e  CPF  n°  ______________________________, 
Pai/Mãe/Responsável  pelo  estudante  ____________________________________ 
matrícula  n°______________________  do  Curso  de  __________________________, 
turma__________  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Mato 
Grosso, Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, o (a) autorizo a participar da visita 
técnica  à  __________________________________________________  no(s) 
dia(s)_________________________.

A visita tem como objetivo (os):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Professores Responsáveis:_______________________________________________ 
Fone:_____________________ E-mail: _____________________________________ 

Programação: Saída do IFMT:___________________
Retorno ao IFMT:_________________

Obs: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

_________________________________
Assinatura

_________________________________
RG n°

________________ / _________________
Telefone Celular e Fixo
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