
 

 

 

CHECKLIST E INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

Antes de tramitar o processo de Licença para Capacitação, atentar para os seguintes pontos: 

 Verificar se o Requerimento está devidamente preenchido e assinado; 

 Verificar se o Termo de Compromisso está preenchido e assinado; 

 Verificar se existe antecedência mínima de 30 dias entre a abertura do processo e o início do 

período de Licença para Capacitação (de acordo com o art. 29 do Decreto 9.991/2019); 

 Verificar a documentação mínima: 

o Ata do departamento autorizando a licença (somente para docentes); 

o Para cursos presenciais ou a distância: comprovante de matrícula (no qual conste data de 

início e término do curso e carga horária); 

o Para elaboração de monografia, TCC, dissertação ou tese: declaração do Professor 

Orientador (na qual conste período e carga horária de dedicação); 

o Para atividades práticas em postos de trabalho (válida apenas se for conjugada com 

cursos): acordo de cooperação técnica assinado pelos órgãos envolvidos e plano de 

trabalho elaborado pelo servidor, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

objetivos da ação na perspectiva de desenvolvimento para o servidor; resultados a serem 

apresentados ao órgão ou entidade onde será realizada a ação; período de duração da 

ação; carga horária semanal; e cargo e nome do responsável pelo acompanhamento do 

servidor no órgão ou entidade de exercício e no órgão ou entidade onde será realizada a 

ação (de acordo com o art. 32 da IN 201/2019); 

o Para atividade voluntária (válida apenas se for conjugada com cursos): declaração da 

instituição, informando a natureza da instituição, a descrição das atividades de 

voluntariado a serem desenvolvidas, a programação das atividades, a carga horária 

semanal e total, e o período e o local de realização (de acordo com o art. 34 da IN 

201/2019); 

 Verificar o período da Licença para Capacitação que deve ser de no mínimo 15 dias e no máximo 

90 dias; 

 Verificar carga horária mínima semanal de 30h da ação de desenvolvimento ou conjunto de 

ações para a(s) qual(is) está sendo solicitada a Licença para Capacitação (essa informação deve 

constar na documentação); 

 Verificar o interstício mínimo de 60 dias entre os períodos de Licença para Capacitação e entre 

esses períodos e os afastamentos para treinamento regularmente instituído (de acordo com o art. 

23 da IN 201/2019); 

 Caso tenha usufruído de afastamento para pós-graduação stricto sensu, verificar se permaneceu 

no exercício de suas funções na UFSM por período igual ao do afastamento concedido antes do 

início da Licença para Capacitação (exceto se a licença tem como objetivo a prorrogação do 

prazo do afastamento para pós-graduação stricto sensu, de acordo com o §4º art. 25 do Decreto nº 

9.991/2019). 

 Em caso de dúvida, entre em contato com o Núcleo de Educação e Desenvolvimento por meio dos 

telefones (55)3220-6109 ou (55)3220-8063  ou pelo e-mail ned@ufsm.br.   
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