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Procedimentos para solicitar hospedagem 

A UFU tem Contrato com dois hotéis que estão vigentes até 29/11/2018, são eles: 

EXECUTIVE INN (telefone: 3218-0500)  
Email:reservas@executiveinn.com.br 
Diária em apartamento Simples - café da manhã R$ 230,00 

Diária em apartamento Simples - pensão completa R$ 311,00 

Diária em apartamento Duplo – café da manhã R$ 283,90 

Diária em apartamento Duplo – pensão completa R$ 436,00 

 
PLAZA SHOPPING (telefone: 3239-8000)  
Email: h9602-re@accor.com.br  
Diária em apartamento Simples – meia pensão R$ 270,00  

  
Diária em apartamento Duplo – meia pensão R$ 345,01  

  
 

Para solicitar a Hospedagem a Unidade solicitante deverá:  
 

1. Consultar saldo da Unidade Solicitante na Natureza de despesa 33.90.39 em UGR 
única no SG (04.01.99.03.04 ORÇAMENTO DE DESPESA - UGR ÚNICA – UFU); 

2. Consultar por telefone o Hotel escolhido para a data pretendida; 
3. Abrir Processo no SEI: Orçamento e Finanças: Diárias, Passagens/ Especificação: 

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM -> colocar no campo interessado o nome do hotel 
escolhido (fazer um processo para cada hóspede, exceto quando for apartamento 
duplo);  

4. Inserir documento: SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM, preenchendo no 
campo interessado o nome do hotel escolhido (EXECUTIVE INN ou PLAZA SHOPPING).  

5. Preencher todos os campos do formulário, colocando: 
 Tipo de apartamento (Simples ou Duplo); 
 Tipo de diária (Pensão Completa/Café da Manhã/Meia-Pensão); 
 Valor da diária (Verificar o valor da diária escolhida); 
 Hóspede(s) (Caso for duplo colocar o nome dos dois hóspedes); 
 CPF (de cada hóspede -> Campo obrigatório!); 
 Período (Colocar a data de inicio e fim da hospedagem); 
 Motivo da Reserva (Colocar objetivo da solicitação de reserva, 

exemplo: Participação em banca de mestrado da aluna _________ do 
programa de Pós-Graduação__________); 

  Recurso Orçamentário (Se for Pós-Graduação: PROAP; Se for 
Graduação: PROPLAD; Se for Convênio especificar o DIPOC e número 
do empenho a utilizar); 

 Unidade Orçamentária/UFU: (Colocar o nome da Unidade Solicitante); 
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 Telefone da Unidade Solicitante (Colocar o número da sua Unidade); 
 Email da Unidade Solicitante (Colocar um email de contato da sua 

Unidade); 
 O responsável pela Unidade (Coordenador/Diretor ou Pró-Reitor assina 

eletronicamente a solicitação no SEI); 
 LIBERAR o documento para Assinatura Externa (ver email do Hotel 

escolhido acima) para envio da Solicitação e confirmação da reserva, 
exemplo:  

A.  
 

B.  
 

C.  
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Após assinatura do Hotel: 
 INCLUIR no processo documentos que comprovem a origem da 

despesa (Folder de eventos/ Convites de participação em Bancas, etc.); 
 COLOCAR o processo em Acompanhamento Especial no SEI, exemplo: 

 
 Enviar o Processo para a DICOR (Divisão de Controle Orçamentário); 
 Em caso de Pós-Graduação enviar o Processo à PROPP para autorização 

e despacho do Pró-Reitor, e, esta o envia à DICOR; 
ATENÇÃO! O Acompanhamento Especial permite você consultar o processo e reabri-
lo a qualquer momento. 
6. Em casos de: 

6.1. ALTERAÇÃO DA RESERVA DE HOSPEDAGEM:(*Atenção!) 
6.1.1. REABRIR o processo no SEI; 
6.1.2. Consultar o hotel a nova data pretendida; 
6.1.3. Inserir documento: SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA RESERVA DE 

HOSPEDAGEM (colocar em interessado: nome do hotel); 
6.1.4. Preencher TODOS os dados do formulário: 

 Nº da SAH a ser alterada; 
 Nome do(s) Hóspede(s); 
 CPF/Passaporte (passaporte caso for estrangeiro); 
 Tipo de Apartamento (Simples ou Duplo); 
 Tipo de diária (Pensão Completa/Café da Manhã/Meia-Pensão); 
 Valor da diária (Verificar o valor da diária escolhida); 
 Hóspede(s) - (Se duplo o nome e CPF dos dois hóspedes) 
 Período (Colocar a data de início e fim da hospedagem); 
 Motivo de alteração: (colocar o motivo para alterar a reserva); 
 Recurso Orçamentário: (Se for Pós-Graduação: PROAP; Se for 

Graduação: PROPLAD; Se for Convênio especificar o DIPOC e 
número do empenho a utilizar); 

 Unidade Orçamentária/UFU: (Colocar nome da Unidade 
Solicitante) 

 Telefone Unidade Solicitante/UFU (Colocar o número da sua 
Unidade); 

 Email Unidade Solicitante/UFU (Colocar um email de contato da 
sua Unidade);  
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 Solicitante (Responsável pela Unidade) ASSINA e LIBERA o 
documento para Assinatura Externa (consultar email do hotel 
acima) para confirmação da troca de datas; 

 Enviar novamente o Processo para a DICOR (após assinado) ou a 
PROPP (se Pós-graduação), e, esta à DICOR. 

*ATENÇÃO! SOMENTE alterar a hospedagem caso seja para o mesmo hotel! Caso 
seja para outro hotel, CANCELE e faça outra solicitação de reserva. 

6.2 CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOSPEDAGEM(**ATENÇÃO!) 
6.2.1 REABRIR o Processo no SEI; 
6.2.2 Inserir documento: SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA RESERVA DE 

HOSPEDAGEM (colocar em interessado: nome do hotel, exemplo: 
EXECUTIVE INN);  

6.2.3 Preencher os Dados para o Cancelamento: 
 Nº da SAH a ser cancelada; 
 Nome do(s) Hóspede(s); 
 CPF/Passaporte; 
 Período da hospedagem a ser cancelada; 
 Motivo do cancelamento; 
 Unidade Orçamentária (Colocar o nome da Unidade Solicitante); 
 Telefone da Unidade Solicitante/UFU (Colocar o número da sua 

Unidade); 
 Email da Unidade Solicitante/UFU (Colocar o email de contato da 

Unidade Solicitante); 
 Assinar o documento (o secretário poderá assinar); 
 Liberar o documento para assinatura externa (consultar email do 

hotel acima) para confirmação do cancelamento; 
 Enviar novamente o processo para a DICOR finalizá-lo. 

** ATENÇÃO!  
** RESPEITE o prazo de 24 horas antes da hospedagem para não gerar 
No-show (diária não utilizada e cobrada). Se necessário ligue no hotel 
para alertar do envio do documento de cancelamento e cobrar a 
assinatura que será a confirmação deste. 
** CASO a data da reserva de hospedagem for após final de semana ou 
feriado a UNIDADE poderá solicitar seu CANCELAMENTO até às 9h do 
dia da hospedagem.  
 ** CASO a data da reserva de hospedagem for durante a semana a 
UNIDADE poderá solicitar seu CANCELAMENTO até às 14h do dia que 
antecede a reserva, exemplo: data da reserva: 25/06/2018 solicitar o 
cancelamento até às 14h do dia 24/06/2018.  
 

7.   HOSPEDAGEM NO-SHOW (NÃO UTILIZADA E COBRADA): 
 A SAH (Solicitação e Autorização de Hospedagem), depois de enviada e 

confirmada por assinatura eletrônica do usuário externo, garante a reserva 
solicitada e a diária No-Show (não utilizada) quando não cancelada dentro 
do prazo mínimo de 24 horas antes da hospedagem. 
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 A diária No-show será paga após justificativa do não cancelamento dentro 
do prazo previsto (24 horas), devidamente assinada pelo responsável pela 
solicitação (Diretor/Coordenador/Pró-Reitor). 

 Quando a justificativa da diária No-show não atender às orientações do 
PARECER PROGE explicitadas na Nota nº 013/2014/PF/UFU/PGF/AGU), será 
gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU) em nome e CPF do 
solicitante em favor da UFU para ressarcimentos de gastos indevidos. 
 
Base Legal: 
Lei 8666/93 
 
Estamos à disposição para mais esclarecimentos: 
DIROR/DICOR: 3239-4814/4820 

     

 

FLUXOGRAMA DA RESERVA DE HOSPEDAGEM 

 

**Em caso de Pós-graduação enviar o processo à PROPP para autorização e 
despacho. Esta, por sua vez, envia o processo À DICOR. 

 

Unidade 
Solicitante:
telefona ao 
hotel para 

consultar data 
pretendida para 

reserva de 
hospedagem

Abre processo no 
SEI: inclue e 
preenche o 

Formulário de 
Solicitação e 

Autorização de  
Hospedagem 

(Gestor da Unidade 
assina o 

documento)

Solicitante Gerencia 
Liberações para 

Assinatura Externa: 
Digitar  email do 
hotel e liberar p/ 

assinar, confirmando 
a reserva

Após  assinatura 
do Hotel, 

Solicitante  anexa 
outros 

documentos  ao 
processo e envia à

DICOR **

DICOR: lança no 
SIE  da Unidade 
Solicitante e  CH 
(aguarda NF(s))

DICOR: Recebe 
as Notas Fiscais 

do Hotel, 
Confere-as e  

Solicita  o 
Pagamento 

DICOR: Em caso de 
No-show solicita à 

Unidade justificativa
para pagamento  e 
dados para gerar 

GRU (qdo for o caso)

DICOR: Após 
pagamento da 

despesa envia à 
Unidade  GRU 

para  quitação  e, 
após confirmação  
desta  encerra o 

Processo. 


