
• Núcleo de Educação e Desenvolvimento 



Naira Kaus 



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 stricto sensu em 
instituição de ensino superior no País. 



Art.3 - O  afastamento  para  quaisquer  das  
ações  de  capacitação  somente  será  
autorizado quando  contribuir  para  a  
atualização  profissional  e  o  desenvolvimento  
do  servidor  e  se  coadune  com  as 
necessidades institucionais, estando sua 
concessão condicionada ao planejamento  
interno da Universidade e à relevância do curso 
e/ou evento para a Instituição. 





 

Afastamento para realização de cursos de 
educação formal, a nível de pós-graduação lato 
sensu e stricto sensu (especialização, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado). 

 

 



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

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

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

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

 



• O servidor quando for solicitar afastamento 
para Qualificação deve ter em mãos, antes de 
abrir o processo:  

• Comprovante de matrícula (Independe); 
Aceite da instituição (Pós-Doutorado (Docente 
/TAEs); Grade de horários das aulas no caso de 
curso presencial; Ata do Colegiado com as 
assinaturas (Docente); 

 



TÉCNICOS-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 



TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS  
EM EDUCAÇÃO 

DOCENTES 

Pelo menos 3 anos de efetivo  exercício no 
respectivo órgão; ( novo concurso tem que 
cumprir) 

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 



 
TÉCNICOS-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 



TÉCNICOS-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 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 
nos § 1 deste artigo terão que permanecer no exercício de 
suas funções após o seu retorno por um período igual ao 
do afastamento concedido. (Art. 96-A, Lei 8.112). 

• A  concessão  do  afastamento  para  aperfeiçoar-se  na 
própria  Instituição,  em  Instituição nacional  ou  
estrangeira  importará  no  compromisso  de,  ao  seu  
retorno,  o  servidor  permanecer obrigatoriamente  na  
Instituição,  por  tempo  igual  ao  compreendido  entre  a  
liberação  da  Instituição  e a obtenção  do  título  para  o  
qual  o  afastamento  foi  concedido,  incluindo  as  
prorrogações,  sob  pena  de indenização de todas as 
despesas. (Portaria 015/2002 - Art.8 ). 





- Afastamento para participação em ações de capacitação e 
aperfeiçoamento, inclusive afastamentos com SCDP, tais 
como: 

- Participação em seminário, congresso, conferência, simpósio, 
fórum e encontro (inclusive quando houver apresentação de 
trabalho no evento),workshop, palestra, curso, visita técnica, 
estágio ou intercâmbio. 

- Não possui período prévio necessário na instituição para 
ser solicitado. 

- Período máximo para deslocamento: 

- Nacional: um dia antes e um dia após; 
- Internacional: dois dias antes e dois dias após. 

 

 



 

• Quando for solicitar Afastamento para 
Capacitação ter em mãos, antes de abrir o 
processo, anexo que comprove local e data do 
evento e comprovante de pagamento de 
despesas. 





Afastamento por curto período para atividades 
relacionadas ao trabalho, inclusive afastamentos 
com SCDP, tais como: 

• atividades com alunos (banca, orientações, 
viagens); 

• participar de comissões; 

• ministrar palestra, conferência, curso (exceto 
apresentação de trabalho em eventos). 

 















DECRETO Nº 5.707/2006 – Institui a Política e as 
Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal. 

Art. 10.  Após cada qüinqüênio de efetivo 
exercício, o servidor poderá solicitar ao dirigente 
máximo do órgão ou da entidade onde se 
encontrar em exercício licença remunerada, por 
até três meses, para participar de ação de 
capacitação. 



• § 1o  A concessão da licença de que trata o 
caput fica condicionada ao planejamento 
interno da unidade organizacional, à 
oportunidade do afastamento e à relevância 
do curso para a instituição. 

• § 2o  A licença para capacitação poderá ser 
parcelada, não podendo a menor parcela ser 
inferior a trinta dias. 

 



• § 3o  O órgão ou a entidade poderá custear a 
inscrição do servidor em ações de capacitação 
durante a licença a que se refere o caput deste 
artigo. 

•  § 4o  A licença para capacitação poderá ser 
utilizada integralmente para a elaboração de 
dissertação de mestrado ou tese de 
doutorado, cujo objeto seja compatível com o 
plano anual de capacitação da instituição 





Dúvidas, críticas e sugestões: 

Sala 436 – 4º andar da Reitoria 

Fone: 3220-8063 e 32\20-6109 

E-mail: nedufsm@gmail.com 

mailto:nedufsm@gmail.com

