
AFASTAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO - DOCENTE

DEFINIÇÃO:

1. Afastamento para participar em programa de pós graduação stricto sensu (mestrado,
doutorado, pós-doutorado, doutorado sanduíche e defesa de tese) em instituição de ensino
no País e no Exterior. É o afastamento concedido, no interesse da Administração, com
direito à remuneração do cargo ocupado e desde que a participação não possa ocorrer
simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.

2. Afastamento para Mestrado e Doutorado serão concedidos preferencialmente para a
realização dos cursos em programas com nota 5 ou superior, na avaliação mais recente da
CAPES. Poderão ser concedidos, excepcionalmente, para programas com nota inferior a 5,
desde que devidamente justificados pelo solicitante e referendados pelo Conselho Diretor
da Unidade/Órgão, explicitando particularidades das linhas de pesquisa de interesse do
docente e/ou competência comprovada do grupo de pesquisa e/ou do orientador nesses
programas de Pós-Graduação, de modo a evidenciar o impacto da realização do respectivo
curso na UFG.

3. A realização do Estágio Pós-Doutoral deverá ocorrer preferencialmente no exterior, ou
em grupos de pesquisa no Brasil ligados a Programas de Pós-Graduação 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.

4. O período de afastamento para a realização de cursos de Mestrado será de até vinte e
quatro (24) meses, para Doutorado será de até trinta e seis (36) meses e o período máximo
de afastamento para realização de Estágio Pós-Doutoral será de doze (12) meses.

4. Os afastamentos para Mestrado, cujos cursos serão realizados pelos docentes na
mesma regional da UFG, serão concedidos por um tempo máximo de seis (6) meses e para
Doutorado, serão concedidos por um tempo máximo de doze (12) meses, podendo ocorrer
no início ou final do curso, a critério do docente e considerando o planejamento da
Unidade Acadêmica/Órgão. Não serão concedidas autorizações de afastamento para
realização de Estágio Pós-Doutoral na mesma cidade ou em qualquer regional da UFG.

5. Entende-se por qualificação o processo de aprendizagem baseado em ações educação
formal, por meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista o
planejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira, nos termos do Art.
3º do Decreto n. 5.825/2006.

REQUISITOS BÁSICOS:

1. O ocupante de cargos do Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, sem
prejuízo dos afastamentos previstos na Lei nº 8.112, de 1990, poderá afastar-se de suas
funções, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, para participar de
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programa de pós-graduação stricto sensu ou de pós-doutorado, independentemente do
tempo ocupado no cargo ou na instituição. Caso não tenham se afastado por licença para
tratar de assuntos particulares, para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste
artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento (art. 96-A, § 2º, da
Lei n. 8.112/1990).

2. De acordo com os termos do Art.19º, do Decreto n. 9.991/2019 a concessão do
afastamento para qualificação poderá ser concedida, “entre outros critérios, quando a ação
de desenvolvimento:

I - estiver prevista no PDP do órgão ou da entidade do servidor;

II - estiver alinhada ao desenvolvimento do servidor nas competências relativas:

a) ao seu órgão de exercício ou de lotação;

b) à sua carreira ou cargo efetivo; ou

c) ao seu cargo em comissão ou à sua função de confiança; e

III - o horário ou o local da ação de desenvolvimento inviabilizar o cumprimento das
atividades previstas ou a jornada semanal de trabalho do servidor.”.

3. 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:

● 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;

● Ser docente permanente ou colaborador com orientação concluída em Programa de
Pós-Graduação stricto sensu da UFG, ou;

● Demonstrar envolvimento em atividades de pesquisa na UFG, por meio de
comprovação de coordenação de projetos diretamente financiados por agência de
fomento ou de produção científica oriunda de projeto de pesquisa cadastrado na
UFG; ou, ainda, de conclusão de orientação no Programa de Iniciação Científica ou
Desenvolvimento Tecnológico da UFG, além de justificar o fato de não estar
credenciado em Programa 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;

● 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.

- Ser docente ocupante de cargo efetivo na Universidade Federal de Jataí;



- mestrado ou doutorado: docente que não tenha se afastado para licença para tratar de
assuntos particulares ou para gozo de licença capacitação ou afastamento para
mestrado/doutorado/pós-doutorado nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de
afastamento;
- pós-doutorado: docente que não tenha se afastado para licença para tratar de assuntos
particulares ou afastamento para mestrado/doutorado/pós-doutorado, nos 4 (quatro)
anos anteriores à data da solicitação de afastamento.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

01) MESTRADO/DOUTORADO

Os pedidos de afastamento para Mestrado e Doutorado deverão ser dirigidos ao(à)
Diretor(a) da Unidade ou Órgão e instruídos com a seguinte  documentação:

● Formulário para afastamento de servidor devidamente preenchido;
● Comprovante de aceitação da instituição/supervisor ou de matrícula no programa ou

curso pretendido;
● Declaração do tempo de serviço prestado fora da UFJ;
● Documento comprobatório, no caso de obtenção de bolsa;
● Informação sobre a disposição do requerente em relação à realização do curso,

mesmo sem bolsa;
● Pré-projeto, projeto de pesquisa ou plano de trabalho e respectivo cronograma de

atividades;
● Documento comprovando o conceito do curso na CAPES (Pela Plataforma Sucupira)

e, se no exterior, informação sobre a excelência da Universidade/Instituição de
destino;

● Termo de Compromisso assinado, conforme previsto na Resolução CEPEC Nº1605;
● Certidão de Ata do Conselho Diretor da Unidade/Órgão com a aprovação ou termo

de concordância do Órgão, explicitando data de início e fim do afastamento;
● Parecer técnico consubstanciado da Chefia imediata, justificando a decisão e

respeitando o Planejamento da Unidade/Órgão;
● Currículo atualizado do servidor extraído do SIGEPE - Banco de Talentos.

Os documentos referidos neste artigo deverão ser autuados, com antecedência
mínima de noventa (90) dias do início do afastamento pleiteado e o processo encaminhado
à PROPESSOAS/UFJ/CODIRH.

02) ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO:

● Formulário para afastamento de servidor devidamente preenchido;
● Comprovante de matrícula ou de aceitação da instituição/supervisor;
● Declaração do tempo de serviço prestado fora da UFJ;
● Documento comprobatório, no caso de obtenção bolsa;
● Informação sobre a disposição do requerente em relação à realização do estágio de

pós-doutorado, mesmo sem bolsa;
● Pré-projeto, projeto de pesquisa ou plano de trabalho e respectivo cronograma de

atividades;
● Documentos que comprovem o enquadramento em pelo menos uma das condições



requeridas no artigo 16 da Resolução CEPEC 1605/2018;
● Documento comprovando a excelência da Universidade/Instituição de destino;
● Termo de Compromisso assinado;
● Certidão de Ata do Conselho Diretor da Unidade/Órgão com a aprovação ou termo

de concordância do Órgão, explicitando data de início e fim do afastamento;
● Parecer técnico consubstanciado da Chefia imediata, justificando a decisão e

respeitando o Planejamento da Unidade/Órgão;
● Currículo atualizado do servidor extraído do SIGEPE - Banco de Talentos.

Os documentos referidos neste artigo deverão ser autuados, com antecedência
mínima de noventa (90) dias do início do afastamento pleiteado e o processo encaminhado
à PROPESSOAS/UFJ/CODIRH.

DA PRORROGAÇÃO PARA O AFASTAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO:

1. O docente afastado poderá solicitar prorrogação de prazo de até seis (6) meses para
Mestrado e até doze (12) meses para Doutorado, mediante a apresentação da
documentação prevista no artigo 9º da Resolução CEPEC Nº 1605.

Poderá ser concedida prorrogação do afastamento para Estágio Pós-Doutoral, desde que o
tempo total não ultrapasse doze (12) meses.

No caso de afastamento para Doutorado ou Mestrado na mesma regional, a prorrogação só
se aplicará para a realização de estágio “sanduíche” ou equivalente, em outra instituição no
Brasil ou no exterior.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PRORROGAÇÃO

O docente afastado para cursos de Mestrado ou Doutorado, que tenha os
relatórios parciais aprovados pela Unidade ou Órgão, poderá solicitar prorrogação de
afastamento ao(à) Diretor(a) da Unidade ou Órgão, mediante:

● Justificativa fundamentada do Conselho Diretor da Unidade ou Órgão a que se
vincule sobre o que motivou a aprovação da prorrogação;

● Anuência do orientador e da Instituição ministradora do curso, incluindo o novo
cronograma das atividades a serem desenvolvidas;

● Relatório das atividades já desenvolvidas;
● Histórico escolar atualizado;
● Comprovante de matrícula no semestre vigente.

O docente afastado para Pós-Doutorado com período inferior a doze (12) meses
poderá solicitar prorrogação de afastamento ao(à) Diretor(a) da Unidade ou Órgão,
mediante:

● Justificativa fundamentada do Conselho Diretor da Unidade ou Órgão a que se
vincule sobre o que motivou a aprovação da prorrogação;

● Anuência do orientador e da Instituição ministradora do curso, incluindo o novo
cronograma das atividades a serem desenvolvidas;



● Relatório das atividades já desenvolvidas.

Os documentos referidos neste artigo deverão ser autuados, com antecedência
mínima de noventa (90) dias do início do afastamento pleiteado e o processo
encaminhado à PROPESSOAS/UFJ/CODIRH.

FLUXO

01) O servidor (requerente) autua e preenche o processo “Pessoal: Afastamento Total Para
cursar...” (escolher a opção desejada entre Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado), junto
ao Sistema SEI e anexa os documentos acima solicitados;

02) Envia o processo à PROPESSOAS/UFJ (CODIRH);

03) Na PROPESSOAS/UFJ (CODIRH), o DDP analisa os documentos e, caso esteja de
acordo com o solicitado, envia ao DAP para inserção da ficha funcional do servidor
(requerente) ou encaminha o processo a Unidade/Órgão para regularização de pendências.

03) O DAP insere a ficha funcional do servidor (requerente), em seguida, atribui o processo
ao DDP, para análise;

04) O DDP analisa a ficha funcional, insere Relatório de Afastamento e insere declaração
informando que a ação (afastamento) está prevista no PDP e emite despacho.

● Se o despacho for favorável ao pleito, o processo é atribuído ao DAP, para emissão
de portaria;

● Caso contrário, o processo retorna ao servidor (requerente), para as devidas
providências ou conclusão do processo (se for o caso);

05) O DAP emite/publica a portaria, faz as adequações cadastrais e atribui ao DFP;

06) O DFP realiza os cálculos, faz o lançamento na folha de pagamento e encaminha o
processo à DDP para ciência e acompanhamento do processo.

07) Após o término do afastamento para qualificação o servidor deve juntar ao processo
documentação referente à participação ou conclusão do curso de qualificação. O servidor
deve apresentar também, relatório final e parecer, aprovados pela Direção da
Unidade/Órgão.

08) DDP analisa a documentação, se necessário encaminha ao requerente para
providências. Se não, realiza a conclusão do processo.

NORMATIVOS:

Lei 8112/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm

Lei 12772/2012
L12772 (planalto.gov.br)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm


Lei 12863/2013
L12863 (planalto.gov.br)

RESOLUÇÃO – CEPEC Nº 1605/2018.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/462/o/Resoluc%CC%A7a%CC%83o_1605_-_Novo_Afa
stamento_Docentes.pdf

Decreto 9991/2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm

Decreto nº 10.506/2020
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10506.htm#art1

Instrução Normativa SGP/ ENAP/SEDGG/ME Nº 21/2021
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp-enap/sedgg/me-n-21-de-1-de-fe
vereiro-de-2021-302021570

CONTATOS:

DDP - Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - ddp.jatai@ufg.br
DAP - Departamento de Administração de Pessoas - dap.jatai@ufg.br
DFP - Departamento Financeiro de Pessoas - dfp.jatai@ufg.br
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