
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CAMPUS GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

RESOLUÇÃO UAECH-CG Nº 001/2021

Dispõe sobre o Plano Anual de Capacitação da Unidade
Acadêmica Especial de Ciências Humanas do Câmpus Goiás
da Universidade Federal de Goiás.

O COLEGIADO da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas
(UAECH) do Câmpus Goiás da Universidade Federal de Goiás (UFG), diante do
disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº. 9.527, de 10 de
dezembro de 1997 e no Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019:

RESOLVE,

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Capacitação da UAECH, na forma de anexo

a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as

disposições em contrário.

Goiás-GO, 13 de outubro de 2021.

Prof. Dr. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira

Chefe de Unidade



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CAMPUS GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

ANEXO I – RESOLUÇÃO UAECH/UFG N° 001/2021

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA UAECH-CG

1 – Introdução:

O Plano Anual de Capacitação (PAC) dos servidores da Universidade Federal de
Goiás (UFG), na gestão de 2020, foi elaborado pela Diretoria de Acompanhamento e
Desenvolvimento de Pessoas (DAD) da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(PROPESSOAS), tem a finalidade de direcionar o aprimoramento permanente e
integral dos servidores, tendo como premissa a busca da excelência nos serviços
prestados pela universidade.

O PAC fundamenta-se nas proposições da gestão da capacitação orientada para o
desenvolvimento de competências, nos termos da Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), com metodologia voltada para o
aprimoramento de conhecimento das atividades nos diversos ambientes
organizacionais da UFG. Seus critérios e metodologias seguem as diretrizes nº
5.707/2006 e nº 5.825/2006 e estão em consonância com os objetivos estratégicos e
as metas institucionais da UFG.

Nesse sentido, baseando-se nas diretrizes nº 5.707/2006 e nº 5.825/2006, foi
constituída comissão para a formulação do Plano Anual de Capacitação da UAECH
– Campus Goiás (PAC- UAECH - CG), considerando:

● A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Regime
jurídico dos Servidores Públicos Civil da União, das autarquias e das
Fundações Públicas Federais, Seção IV art. 96-A;

● A Lei nº. 9.527, de 10 de dezembro de 1997 que altera dispositivos das Leis
nºs 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de setembro de 1992, e
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras providências;

● O Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019 e a Portaria Nº 5.258, 4 de
OUTUBRO de 2019 que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento
de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional,
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e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento.

2 – Objetivos:

O Plano Anual de Capacitação da UAECH – Campus Goiás (PAC- UAECH - CG) dos
servidores da Universidade Federal de Goiás (UFG), desenha como objetivos:

● Dispor das possibilidades de afastamentos dos servidores da UAECH;

● Orientar os servidores quanto às possibilidades de afastamento;
● Construir planejamento sistemático a fim de organizar as saídas de

servidores para qualificação;
● Definir parâmetros para a saída de servidores para qualificação;

3 – Resolve:

Art. 1º A Capacitação do servidor se configura a partir de quatro maneiras distintas:

I - Licença Capacitação: concedida ao servidor, no interesse da
Administração, pelo prazo de até 3 (três) meses, após cada quinquênio de efetivo
exercício, para capacitação profissional, com direito à remuneração do cargo
ocupado.

II - Licença para Pós-Doutoramento: concedida pelo prazo máximo de 12
meses, para capacitação profissional, com direito à remuneração do cargo ocupado.

III - Licença para qualificação em nível de mestrado: concedida pelo período
de 24 meses, para capacitação profissional, com direito à remuneração do cargo
ocupado

IV - Licença para qualificação em nível de doutorado: concedida pelo prazo de
36 meses, para capacitação profissional, com direito à remuneração do cargo
ocupado

Parágrafo único: somente podem solicitar prorrogação as licenças para pós-doc (12
meses); mestrado (6 meses) e doutorado (12 meses).
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Art. 2º Ao completar 5 (cinco) anos de efetivo exercício, o servidor pode requerer
licença para capacitação. E a cada quinquênio completo o servidor poderá ainda
solicitar nova saída. As licenças dessa natureza não têm caráter cumulativo,
devendo ser solicitada dentro dos 5 anos seguintes à conclusão do quinquênio
anterior.

Art. 3º As saídas para Licença de qualquer natureza serão concedidas
condicionadas às seguintes regras:

I – Estar em acordo com as legislações superiores do Governo Federal e da
UFG;

II – Estar de acordo com o Plano anual de Desenvolvimento de Pessoas da
UFG (PDP);

III – Estar de acordo com o Plano anual de Desenvolvimento de Pessoas da
UAECH UFG-CG

IV – Abertura de processo devidamente instruído e aprovado pelo Colegiado
da Unidade;

V - Servidores que já gozaram de Licença precisam cumprir prazo de novo
quinquênio de efetivo exercício, após seu retorno, para que seja concedida nova
licença;

Art. 4º O órgão ou a entidade estabelecerá, com base em seu planejamento
estratégico, quantitativo máximo de servidores que usufruirão a licença para
capacitação simultaneamente (Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019).

Parágrafo único. O quantitativo previsto pelo órgão ou pela entidade não poderá ser
superior a dois por cento dos servidores em exercício no órgão ou na entidade e
eventual resultado fracionário será arredondado para o número inteiro imediatamente
superior (Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019).

Art. 5º Caso haja demanda maior que as possibilidades de licença do curso no
mesmo período a ordem de concessão da licença capacitação será estabelecida
pelos seguintes critérios:
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§ 1º Para servidores magistrados:

I – Tempo de magistério na Universidade Federal de Goiás, sendo este
considerado a partir de cinco anos de exercício da docência;

II – Carga horária semanal de aulas, sendo no mínimo oito horas aula
semanais (observado os últimos 02 anos ou média proporcional ao tempo de serviço
na UFG);

III – Pontuação da produção técnico-científica segundo os critérios da
progressão horizontal, sendo a pontuação máxima a ser considerada no item igual a
doze pontos;

IV – Atividades administrativas, contabilizadas nos últimos dez anos;

V – Menor tempo para o vencimento da licença.

§2º Para servidores técnicos-administrativos:

I - Tempo de serviço na Universidade Federal de Goiás, sendo este
considerado a partir de três anos de exercício;

II - Tempo de serviço público em geral, observado os últimos 02 anos ou
média proporcional ao tempo de UFG;

III - Nomeações em portarias, contabilizadas nos últimos quatro anos;

IV - Ordem de saída levará em consideração os servidores que ainda não
saíram para a licença capacitação, no caso em que todos os técnicos tenham
usufruído da licença o critério adjacente para concessão corresponderá ao menor
tempo para vencimento da licença;

V - Menor tempo para vencimento de licença.

§ 3º Os critérios serão pontuados de acordo com a tabela anexa, o requerente com
maior pontuação terá prioridade no planejamento da/na concessão da licença pelo
curso de origem.
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§ 4º Havendo igualdade de pontuação entre os candidatos à licença capacitação o
critério de desempate corresponderá ao servidor com maior idade.

Art. 6º No ano anterior ao pedido de licença os docentes da UAECH deverão
preencher o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) quando solicitado pela
chefia da unidade a fim de aprovação.

Parágrafo único: conforme legislação, só poderão sair de licença servidores que
estiverem com o PDP preenchido.

Art 7º O Plano de Desenvolvimento de Pessoas da UAECH - CG é aquele derivado
do Plano de Desenvolvimento de Pessoas do Campus Goiás, constando somente os
servidores da UAECH - CG.

Art. 8º Servidores Técnico-Administrativos e docentes terão seus pedidos de
capacitação analisados individualmente, conforme a distinção do servidor.

Parágrafo único: a licença para os servidores técnicos-administrativos será
concedida mediante atesto, do chefe imediato, do não comprometimento do
desenvolvimento das atividades no departamento de atuação do servidor. A chefia
da unidade fica responsável por designar servidores para o desenvolvimento dos
trabalhos, antes executados pelo servidor contemplado com a licença de
capacitação.

Art 9º As edições e adições ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas do Campus
Goiás seguirá cronograma determinado pela UFG.

Art 10º Casos omissos pelo Plano de Desenvolvimento de Pessoas - UAECH - CG
serão dirimidos pelo colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Humanas.
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Anexo I - Tabela de pontuação para servidores magistrados

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

Critérios Pontuaçã
o Máxima

1 – Tempo de Magistério na UFG 06

Entre 5 e 10 anos 00

Entre 10 e 15 anos 02

15 e 20 anos 04

Mais de 20 anos 06

2– Cumprimentos de carga horária (observado os últimos 02 anos ou média
proporcional ao tempo de UFG) 08

Cumpriu a carga horária semanal mínima de 8 horas 00

Cumpriu carga horária semanal de 10 horas 02

Cumpriu carga horária semanal de 12 horas 04

Cumpriu carga horária semanal de 14 horas 06

Cumpriu carga horária semanal igual ou maior a 16 horas 08

3– Pontuações da produção Intelectual segundo os critérios da progressão
horizontal (Resolução – CONSUNI Nº 18/2017) 12

Nota obtida na produção intelectual conforme resolução no último interstício
da progressão horizontal ou proporcional ao tempo de exercício profissional
na UFG, * (sendo a nota dividida por dez (10) e no máximo de doze (12)
pontos).

12

4 – Atividades Administrativas nos últimos quatro anos 10
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Chefia e Subchefia de Unidade; Coordenação e Vice-Coordenação de
Curso; Direção da Regional Goiás; Coordenações setoriais da Regional

Goiás (Um (1) ponto por ano, até oito (8) pontos)
8

Participação em comissões designadas por portaria e representação em
órgãos colegiados (um (1) ponto por portaria) 5

5 – Menor tempo para o vencimento da Licença 05

Licença Capacitação 5

Licença para Pós-Doc 3

Licença Mestrado 2

Licença Doutorado 1
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Anexo II - Tabela de pontuação para servidores técnico-administrativos

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

Critérios Pontuaçã
o Máxima

1 – Tempo de serviço na Universidade Federal de Goiás 08

Entre 3 e 5 anos 02

Entre 5 e 10 anos 04

10 e 15 anos 06

Mais de 20 anos 08

2– Tempo de serviço público em geral; 06

Entre 3 e 5 anos 00

Entre 5 e 10 anos 02

10 e 15 anos 04

Mais de 20 anos 06

3– Nomeações em portarias; 10

Será atribuído 1 ponto a cada portaria a que o servidor tenha sido nomeado
no âmbito da Universidade Federal de Goiás, até a pontuação máxima de 10
pontos. Contarão somente as nomeações que ocorrerão após a última licença
do servidor, ou no caso de ser sua primeira licença, as nomeações dos
últimos 5 anos.

10

4 – Ordem de saída 05

Servidores que ainda não saíram para Licença. 05
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Servidores com tempo para vencimento da Licença – entre 6 meses e 12
meses 04

Servidores com tempo para vencimento da Licença – entre 13 meses e 18
meses 03

Servidores com tempo para vencimento da Licença – entre 19 meses e 24
meses 02

Servidores com tempo para vencimento da Licença – superior a 24 meses 01

5 – Menor tempo para o vencimento da Licença 05

Licença Capacitação 05

Licença para Pós-Doc 03

Licença Mestrado 02

Licença Doutorado 01

Comissão de Capacitação da UAECH:

Carlos Antônio Pereira Júnior

Vitor de Almeida Silva

Kauara Lana da Silva e Souza


