
 AFASTAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS OU MISSÃO NO 
 EXTERIOR, OU PARA PARTICIPAR DE EVENTOS OU ATIVIDADES, NO PAÍS OU 

 NO EXTERIOR 

 DEFINIÇÃO: 

 Estes  tipos  de  afastamentos  correspondem  à  participação  em  conferências, 
 congressos,  cursos,  encontros,  jornadas,  reuniões,  seminários,  simpósios,  como 
 palestrante  ou  participante,  ou  para  servir  em  organismo  internacional  de  que  o 
 Brasil participe ou com o qual coopere. 

 REQUISITO BÁSICO: 

 Está  previsto  no  Plano  de  Desenvolvimento  de  Pessoas  (PDP)  estabelecido  pela 
 Unidade/Órgão  e  que  o  evento/atividade  do  servidor  deve  ter  correlação  com  sua 
 área de atuação na Universidade. 

 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

 1.  Formulário  disponível  no  SEI:  Afastamento  -  Evento  no  Exterior,  preenchido  e 
 assinado pelo servidor interessado; 

 2.  Carta  Convite  ou  documento  comprobatório  da  atividade  a  ser  desenvolvida, 
 como  aceite  da  apresentação  do  trabalho,  se  houver,  que  contenha  a 
 identificação do interessado; 

 3.  Documento que ateste o local e período do vento; 
 4.  Declaração de ciência do Gestor da Unidade/Órgão; 
 5.  Documento  comprobatório  em  caso  de  recebimento  de  auxílio  financeiro  (diária, 

 passagem, bolsa) expedido pelo Órgão/Instituição público brasileiro. 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.  Ao  servidor  beneficiado  pelo  disposto  neste  capítulo  não  será  concedida 
 exoneração  ou  licença  para  tratar  de  interesse  particular  antes  de  decorrido 
 período  igual  ao  do  afastamento,  ressalvada  a  hipótese  de  ressarcimento  da 
 despesa com seu afastamento; 

 2.  Ao  preencher  o  formulário  “Afastamento  -  Evento  no  Exterior”  o  servidor  deverá 
 estar ciente quanto ao ônus, o afastamento poderá ser: 

 I.  com  ônus:  é  mantida  a  remuneração  do  servidor,  acrescida  bolsa  ou  auxílio 
 concedido pela Universidade; 
 II.  com  ônus  limitado:  é  mantida  apenas  a  remuneração  do  servidor  ou,  se 
 este  optar,  além  da  remuneração  é  concedido  bolsa  ou  auxílio  concedido  por 
 outra  instituição  como  pelo  CNPq,  CAPES,  FAPEG  ou  outros  órgãos  (com 
 direito a passagens e/ou diárias); 



 III.  sem  ônus:  é  a  perda  total  da  remuneração  do  servidor.  (art.  13  do  Decreto 
 nº 91.800/85) 

 FLUXO: 
 1.  O servidor inicia o processo na Unidade/Órgão de lotação: 

 ●  Tipo Pessoal: Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior; 
 ●  No campo interessado, inserir o nome do requerente; 
 ●  No nível de acesso colocar público; 
 ●  Instrui  com  a  documentação  necessária  (documentação  listada  acima)  com 

 as devidas assinaturas; 
 ●  Atribuir à Direção/Chefia para autorização do afastamento. 

 2.  A  Unidade/Órgão  de  lotação  inclui  documentação  de  aprovação  do  afastamento 
 e  encaminha  o  processo  à  Coordenação  de  Capacitação  de  Pessoas 
 (CCP/PROPESSOAS). 

 3.  A CCP: 
 ●  Inclui o processo no controle interno, para acompanhamento; 
 ●  Encaminha  a  DAP  (Diretoria  de  Administração  de  Pessoas)  para  inclusão  de 

 despacho referente à situação funcional do servidor. 
 4.  A  DAP  insere  documento  referente  à  situação  funcional  do  servidor  e  encaminha 

 o processo à CCP novamente. 
 5.  A CCP: 

 ●  Realiza a avaliação do processo; 
 ●  Insere  declaração  se  está  previsto  no  Plano  de  Desenvolvimento  de  Pessoas 

 (PDP); 
 ●  Caso  esteja  conforme  os  trâmites  necessários,  reenvia  a  DAP  para  emissão 

 de portaria  para afastamento no exterior. 
 6.  A DAP emite portaria para afastamento no exterior e devolve o processo a CCP. 
 7.  A CCP encaminha o processo para o servidor dar ciência. 
 8.  Ao  retornar  ao  país  o  servidor  deve  realizar  a  inclusão  do  certificado  e 

 encaminhar o processo a CCP. 
 9.  A CCP verifica o certificado e conclui o processo. 

 Obs.:  As  solicitações  devem  ser  enviadas  à  Coordenação  de  Capacitação  de 
 Pessoas  (CCP/PROPESSOAS)  com,  no  mínimo,  60  dias  de  antecedência  ao  início 
 do  SERVIÇO  PÚBLICO  FEDERAL  MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO  UNIVERSIDADE 
 FEDERAL DE JATAÍ (UFJ) afastamento pleiteado. 

 NORMATIVOS: 
 Resolução CONSUNI 003/2022; 
 Decreto 1.387, de 07 de fevereiro de 1995  ; 
 Decreto 91.800, de 18 de outubro de 1985  ; 
 Decreto 2.349/1997 

 SIGLAS/CONTATOS: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/85/o/Decreto_1387__de_07_de_fevereiro_de_1995.pdf
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91800-18-outubro-1985-441962-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1997/decreto-2349-15-outubro-1997-437273-publicacaooriginal-1-pe.html


 CCP - Coordenação de Capacitação de Pessoas - capacitacao@ufj.edu.br 
 DAP - Departamento de Administração de Pessoas - dap@ufj.edu.br 
 PROPESSOAS - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - propessoas@ufj.edu.br 


