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O servidor poderá, no interesse da Administração,
e desde que a participação não possa ocorrer
simultaneamente com o exercício do cargo ou
mediante compensação de horário, afastar-se do
exercício do cargo efetivo, com a respectiva
remuneração, para participar em programa de pós-

graduação.



Afastamento para realização de cursos de educação

formal, a nível de pós-graduação (especialização,
mestrado, doutorado e pós-doutorado).

• O afastamento para qualificação poderá ser fracionado em
mais de um período, desde que não ultrapasse os prazos
estabelecidos na legislação.

• Em função do interesse da Administração o afastamento
poderá ser total ou parcial.



• I – até seis meses, para estágio ou intercâmbio ;

• II – até doze meses, para pós-doutorado e
especialização;

• III – até quarenta e oito meses, para doutorado;

• IV – até vinte e quatro meses, para mestrado.



TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
EM EDUCAÇÃO

DOCENTES

Independentemente do tempo ocupado no cargo ou na Instituição;

Quando inviabilizar o cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor, observado o prazo de 
até doze meses;

Decreto n. 5.707/2006 e Resolução 015/2002



TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
EM EDUCAÇÃO

DOCENTES

Pelo menos 3 anos de efetivo exercício no
respectivo órgão;

Independentemente do tempo
ocupado no cargo ou na
Instituição;

Quando inviabilizar o cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor, observado o prazo de 
até vinte e quatro meses;

Que não tenha se afastado nos 2 anos anteriores a data do afastamento para:
• Licença para tratar de assuntos particulares;
• Licença capacitação ou;
• Pós-Graduação (mestrado/doutorado/pós-doutorado)

Lei 8112 Art. 96-A. + Lei 12.772 Art. 30. + Decreto 5.707 Art. 9º + Resolução 015/2002 Art. 5º



TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
EM EDUCAÇÃO

DOCENTES

Pelo menos 4 anos de efetivo exercício no
respectivo órgão;

Independentemente do tempo
ocupado no cargo ou na
Instituição;

Quando inviabilizar o cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor, observado o prazo de 
até quarenta e oito meses;

Que não tenha se afastado nos 2 anos anteriores a data do afastamento para:
• Licença para tratar de assuntos particulares;
• Licença capacitação ou;
• Pós-Graduação (mestrado/doutorado/pós-doutorado)

Lei 8112 Art. 96-A. + Lei 12.772 Art. 30. + Decreto 5.707 Art. 9º + Resolução 015/2002 Art. 5º



TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
EM EDUCAÇÃO

DOCENTES

Pelo menos 4 anos de efetivo exercício no
respectivo órgão;

Independentemente do tempo
ocupado no cargo ou na
Instituição;

Quando inviabilizar o cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor, observado o prazo de 
até doze meses;

Que não tenha se afastado nos 4 anos anteriores a data do afastamento para:
• Licença para tratar de assuntos particulares;
• Pós-Graduação (mestrado/doutorado/pós-doutorado)

Afastamento para licença capacitação não gera impedimento!

Lei 8112 Art. 96-A. + Lei 12.772 Art. 30. + Decreto 5.707 Art. 9º + Resolução 015/2002 Art. 5º



Os servidores beneficiados pelos afastamentos
previstos no Art. 96-A da Lei 8.112/90 terão que
permanecer no exercício de suas funções após o
seu retorno por um período igual ao do
afastamento concedido.



O servidor deverá ressarcir o órgão:

• Caso venha a solicitar exoneração do cargo ou 
aposentadoria, antes de cumprido o período de 
permanência previsto;

• Caso  não obtenha o título ou grau que justificou 
seu afastamento no período previsto, salvo na 
hipótese comprovada de força maior ou de caso 
fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão 
ou entidade. 



Decreto 5707/2006 institui a Política e as
Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da
administração pública federal.



Curso de aperfeiçoamento
Estágio/Intercâmbio
Participação em Congresso
Participação em Seminário
Participação em Simpósio
Viagem de Estudos
Visita Técnica



Atividade com aluno
Ministrar curso, palestras e similares
Participar de atividades de pesquisa 
Participar de atividades de extensão
Participar de Banca
Representação Sindical
Viagem a trabalho



• Como gestor, você é responsável
pela análise do mérito do
afastamento dos servidores, levando
sempre em conta o princípio da
supremacia do interesse público.

• Enquanto gestor, é importante
também analisar os aspectos
documentais do processo de
afastamento.



Caso o afastamento seja com ônus
limitado (recurso próprio), é
necessário o lançamento da despesa
(diárias ou passagens ou inscrição) e
como órgão financiador o próprio
servidor.



• Nos afastamentos com ônus (recurso da
UFSM), o servidor deverá lançar o tipo de
despesa que está recebendo (diárias ou
passagens ou inscrição), como órgão
financiador a UFSM, e como fonte pagadora a
unidade responsável pelo pagamento.

• Nos campos início e término das despesas
deve ser observado o tipo de ônus.



• Exemplo 1: Se for passagem, as
datas devem ser as mesmas do
início e término do afastamento.

• Exemplo 2: Se a despesa lançada
for diária, o período deve ser o do
número de diárias concedidas,
podendo ser inferior ao do
afastamento.



É obrigatório que conste nos anexos os seguintes 
documentos:

• Documento onde conste local, período e motivo
do afastamento, devendo o mesmo estar de
acordo com a natureza do afastamento.

• No caso de um afastamento com ônus, deve
haver comprovante de autorização de
pagamento da despesa elencada pela fonte
pagadora mencionada.



Caso identifique alguma falha
documental, você terá a opção de
retornar o processo ao solicitante para
ajustes.

Caso perceba desvio de fim ou
justificativa que não esteja relacionada
com as opções previstas, é seu dever
indeferir o processo.
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