Tutorial para PROCESSO DE AFASTAMENTO (MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO)
1º PASSO - Acessar o sistema SEI!
Para acessar o Sistema Eletrônico de Informação (SEI) é preciso efetuar loggin no Portal UFG NET

Os dados para realizar o loggin no SEI são os mesmos utilizados para acessar o Portal UFG NET

2º PASSO - INICIAR PROCESSO

3º PASSO - Escolha o tipo de processo, que nestes casos deve ser o PESSOAL: AFASTAMENTO PARA CURSAR
MESTRADO/ DOUTORADO/ PÓS-DOUTORADO (o que for o caso)

4º PASSO - INCLUIR DOCUMENTO

5º PASSO - Escolha o tipo de documento mais adequado. Ex. AFASTAMENTO PARA POS-DOUTORADO
(FORMULÁRIO)

6º PASSO - Preencher o formulário e assinar eletronicamente clicando no ícone da caneta.
O sistema abrirá uma nova tela em que você preencherá os dados do seu loggin.
7º PASSO - INCLUIR DOCUMENTO (SELECIONE – EXTERNO)

Anexar documentos externos como:









Comprovante de aceitação da instituição / supervisor do estágio.
Pré-projeto, projeto de pesquisa ou plano de trabalho e respectivo cronograma de atividades compatível com
o afastamento solicitado.
Currículo Lattes (Docentes) Duas últimas Avaliações de Desempenho / DDRH (Técnico-Administrativos).
Conceito do Programa de Pós-Graduação na CAPES para estágio no país, ou informação sobre a excelência
da universidade / instituição de ensino para estágio no exterior (a realização do Estágio Pós-Doutoral deverá
ocorrer preferencialmente no exterior, ou em grupos de pesquisa no Brasil ligados a Programas de PósGraduação com nota 5 ou superior na CAPES, ou em Centros de Pesquisa de Referência de reconhecida
excelência que não possuam Programa de Pós-Graduação, contendo justificativa circunstanciada para a
preferência, referendada pelo Conselho Diretor da Unidade/Órgão).
Informação sobre a Universidade onde pretende realizar o curso (para cursos no Exterior).
No caso de haver bolsa, anexar documento comprobatório.
Documentos que comprovem as informações constantes no Artigo 4º da Lei 1.286/2014, quando for o caso
(Para cursar pós-doutorado).
“Art. 4º Os afastamentos para Estágio Pós-Doutoral serão concedidos aos docentes doutores que possuam
reconhecida produção científica, artística ou tecnológica, além de capacidade comprovada de formação de
recursos humanos, com justificativa consubstanciada, apontando a importância do estágio para as atividades
de Pós-Graduação e Pesquisa da Unidade Acadêmica/Órgão e considerando pelo menos uma das seguintes
condições:
I - ser bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ) ou Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e
Extensão Inovadora (DT), com bolsa concedida por agências oficiais de fomento, vigente durante a
solicitação do afastamento, ou;
II - ser docente permanente ou colaborador com orientações concluídas em Programas de Pós-Graduação
stricto sensu da UFG, ou;
III - demonstrar envolvimento em atividades de pesquisa na UFG, incluindo coordenação de projetos
financiados concluídos e com produção científica comprovada oriunda destes e conclusão de orientação no
Programa de Iniciação Científica ou Desenvolvimento Tecnológico da UFG, além de justificar o fato de não
estar credenciado em Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFG, considerando sua área de
atuação e/ou ausência de programas de Pós-Graduação em sua unidade ou regional, ou;
IV - ser docente contemplado com bolsa de pós-doutorado (ou cujo projeto tenha recebido avaliação positiva
de mérito) concedida diretamente ao docente por agências de fomento internacionais, nacionais ou estaduais,
desde que incluído no planejamento da Unidade Acadêmica/Órgão.”

8º PASSO - Enviar e-mail para a pós-graduação (posfefufg@gmail.com) informando sobre a abertura do processo no
SEI para que possamos designar parecerista.

