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P O R T A R I A   Nº  005/2004-PAD 
 
 
 

O Prof. Romildo de Oliveira Moraes, Pró-
Reitor de Administração, da Fundação 
Universidade Estadual de  Maringá,  no  uso 
das atribuições que lhe  foram  delegadas   pela  
Portaria  nº  1.404/02-GRE,  e  

  
 
Considerando o contido na Resolução nº 211/04-CAD, 
 
 
                            R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º   Os docentes que forem designados, por seus respectivos 

departamentos, para ministrar aulas e desenvolver atividades de ensino de graduação fora de 
sua sede, farão jus a uma gratificação, para cada viagem realizada, no cumprimento do seu 
horário normal de aula, equivalente ao resultado obtido por meio da seguinte fórmula 
matemática: 

 
VG = Remuneração Cargo Prof. Adjunto nível D  X  número de horas afastadas 
                                           180 horas/atividade 
 
VG = Valor da Gratificação 
 
§ 1º   Por sua sede entende-se o campi onde o docente estiver lotado. 
 
§ 2º   Farão jus à gratificação todos os docentes que se enquadrarem no caput 

deste artigo, independente de sua classe e nível no quadro de carreira da Universidade 
Estadual de Maringá – UEM. 

 
§ 3º    Para efeito de cálculo do valor da gratificação, o valor da “Remuneração 

do Cargo Professor Adjunto nível D”, será equivalente ao do mês em que as aulas/atividades 
de ensino forem ministradas. 

 
§ 4º    Os departamentos somente poderão atribuir aulas aos seus docentes fora 

de sua sede mediante justificativa fundamentada e encaminhada à Direção de Centro. 
 
Art. 2º   Os departamentos deverão encaminhar à PRH/DPE, até o dia 10 do 

mês subseqüente, o relatório de viagens contendo o número de viagens realizadas com as 
respectivas justificativas, assinadas pelo Professor, pelo Chefe do Departamento, com 
anuência da Direção de Centro, onde o professor estiver lotado, conforme modelo constante do 
anexo I desta Portaria. 

 
§ Único   As viagens realizadas pelo professor devem ser confirmadas pelo 

Campus destino, mediante aposição de assinatura no relatório, a cada viagem realizada. 
          .../ 
 
 



 

Universidade Estadual de Maringá 
  UNIDADE – PAD - Pró-Reitoria de Administração  

 
.../Portaria nº 005/2004-PAD 
 
 
Art. 3º   Ao motorista do veículo, utilizado para deslocamento dos docentes que 

ministram aulas fora de seu campus sede, caberá, a cada viagem realizada, uma gratificação 
correspondente a 70% (setenta por cento) da fórmula matemática estabelecida no art. 1º. 

          
§ Único   O motorista, a que se refere o caput deste artigo, preencherá o 

relatório de viagens, conforme modelo constante do anexo II desta Portaria, que devem ser 
confirmadas pelo campus destino a cada viagem realizada, o qual deverá ser assinado pelo 
motorista, pelo chefe imediato e pelo Prefeito do Campus Sede. 

 
Art. 4º   Para efeito de determinação do número de horas afastadas, considerar-

se-á o número de aulas ministradas/atividades de ensino realizadas, acrescidas do seguinte 
número de horas destinadas ao deslocamento da sede ao local de trabalho: 

a) Para o trajeto Maringá/Cianorte/Maringá, ou Cianorte/Maringá/Cianorte, 
serão consideradas 3 horas; 

b) Para o trajeto Maringá/Goioerê/Maringá, ou Goioerê/Maringá/Goioerê, serão 
consideradas 6 horas; 

c) Para o trajeto Maringá/Cidade Gaúcha/Maringá, ou Cidade 
Gaúcha/Maringá/Cidade Gaúcha, serão consideradas 4 horas; 

d) Para o trajeto Maringá/ Umuarama/Maringá, ou 
Umuarama/Maringá/Umuarama, serão consideradas 5 horas; 

e) Para o trajeto Cianorte/Umuarama/Cianorte, ou 
Umuarama/Cianorte/Umuarama, serão consideradas 3 horas; 

f) Para o trajeto Cianorte/Cidade Gaúcha/Cianorte, ou Cidade 
Gaúcha/Cianorte/Cidade Gaúcha, serão consideradas 2h30min; 

g) Para o trajeto Cianorte/Goioerê/Cianorte, ou Goioerê/Cianorte/Goioerê, serão 
consideradas 3 horas; 

h) Para o trajeto Umuarama/Cidade Gaúcha/Umuarama, ou Cidade 
Gaúcha/Umuarama/Cidade Gaúcha, serão consideradas 2h30min; 

i) Para o trajeto Umuarama/Goioerê/Umuarama, Goioerê/Umuarama/Goioerê, 
serão consideradas 3 horas; 

j) Para o trajeto Cidade Gaúcha/Goioerê/Cidade Gaúcha, Goioerê/Cidade 
Gaúcha/Goioerê, serão consideradas 3 horas. 

 
§ Único   Para efeito de cálculo será considerado o mínimo de 6h30min (seis 

horas e trinta minutos) e o máximo de 12 (doze) horas afastadas.  
 
Art. 5º   Esta Portaria gera efeito a partir de 01/11/04, revogando-se as demais  

disposições em contrário. 
 

                            DÊ-SE CIÊNCIA. 
 
                            CUMPRA-SE. 
 
                            Maringá, 18  de outubro de 2004 
 
 
 
                             Romildo de Oliveira Moraes, 

             Pró-Reitor de Administração 
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RELATÓRIO DE VIAGENS - PROFESSOR 
Anexo I à Portaria nº 005/2004-PAD 

 
 
NOME:___________________________________________________________________________________Matrícula:____________________ 

LOTAÇÃO:  DEPARTAMENTO:____________________________ CENTRO:_____________ CAMPUS SEDE:______________________________ 
 

DESCRIÇÃO DAS VIAGENS REALIZADAS       MÊS:______________________/_________ 
 

DATA DA VIAGEM HORÁRIO 
DE SAÍDA 

CAMPUS DESTINO ATIVIDADES EXECUTADAS E/OU DISCIPLINAS MINISTRADAS HRS 
CH 

HRS 
VIAG 

TOTAL 
HORAS 

Carimbo e assinatura do Campus 
Destino 

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

    

Total de horas deste relatório     
 

DECLARAMOS que as atividades executadas e/ou disciplinas ministradas, conforme informações deste documento, estão de acordo com a 
Resolução Nº 211/2004-CAD e Portaria Nº 05/2004-PAD, para fins de processamento e pagamento pela PRH. 
 

Maringá-PR,  _____ de ____________________ de _________. 
 
 
________________________________   ________________________________   ________________________________ 
Assinatura do professor     Assinatura do Chefe do Departamento   Assinatura do Diretor de Centro
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RELATÓRIO DE VIAGENS - MOTORISTA 
Anexo II à Portaria nº 05/2004-PAD 

 
 
NOME:___________________________________________________________________________________Matrícula:____________________ 

LOTAÇÃO:  SETOR:______________________________________ CAMPUS SEDE:_________________________________________________ 
 

DESCRIÇÃO DAS VIAGENS REALIZADAS       MÊS:______________________/_________ 
 

DATA DA VIAGEM HORÁRIO 
DE SAÍDA 

HORÁRIO 
RETORNO 

CAMPUS DESTINO PLACA DO VEÍCULO PROFESSOR(ES) TRANSPORTADO(S) COM 
INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL 
HORAS 

Carimbo e assinatura do Campus 
Destino 

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

 
___/___/_____ 

       

      

Total de horas deste relatório   
 

DECLARAMOS que as atividades executadas e demais informações constantes deste documento estão de acordo com a Resolução Nº 
211/2004-CAD e Portaria Nº 05/2004-PAD, para fins de processamento e pagamento pela PRH. 
 

Maringá-PR,  _____ de ____________________ de _________. 
 
 
________________________________   ________________________________   ________________________________ 
Assinatura do motorista     Assinatura da chefia imediata    Assinatura do Prefeito do Campus 


