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              AFASTAMENTO NO PAÍS (DOCENTE OU TÉCNICO ADMINISTRATIVO ) 

 
O que é? 
 

Afastamento do servidor, no País, para estudo ou aperfeiçoamento, para 
dedicar-se à capacitação docente conforme disposto nos artigos 95 e 96-A da Lei nº 
8.112/90 e no artigo 30 da Lei 12.772/1012. 
 
Informações gerais: 
 

1. Interesse da Administração no afastamento solicitado. 
 
2. Correlação com a área de atuação. 

 
3. O afastamento no país poderá ser de 3 (três) tipos: (Art. 1º Decreto nº 

91.800/85) 
 
a) Com ônus: quando implicarem direito a passagens e diárias, sendo assegurados 

ao servidor o vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou 
emprego; 

b)  Com ônus limitado: quando implicarem direito apenas ao vencimento ou 
salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego;  

c)  Sem ônus: quando implicarem perda total do vencimento ou salário e demais 
vantagens do cargo, função ou emprego, e não acarretarem qualquer despesa 
para a Administração. 
 

 
Procedimento e documentação necessária: 
 

 O servidor deverá requerer o afastamento no Protocolo Geral, mediante 

preenchimento de Termo de Compromisso, anexando obrigatoriamente, os seguintes 

documentos: 

1. Justificativa consubstanciada, demonstrando o interesse e aplicabilidade do 

programa de estudos na área de atuação do(a) servidor(a); 

2. Comprovação prévia da matrícula ou pré-aceitação como aluno(a) regular no 

curso escolhido pelo servidor(a); 

3. Plano de estudo ou de trabalho com cronograma e previsão de conclusão; 

4. Ata do Colegiado aprovando o afastamento; 
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5. Comprovante de concessão de bolsa/auxílio financeiro, emitido pelo órgão de 

fomento (quando for o caso). 

Fluxo: 

Passo Setor: Procedimento: 

1 Protocolo O Servidor apresenta a documentação necessária para a 
abertura do processo de Licença para Capacitação no 
Protocolo; 

2 Protocolo Envio do processo ao Departamento de Recursos Humanos 
para análise; 

3 DICAD Instrução do processo; 

4 DILEN Conferência de documentos; 

5 CPPD ou DICAP Avaliação e manifestação da concessão quanto ao 
planejamento interno da unidade organizacional, a 
oportunidade do afastamento e a relevância do curso para a 
Instituição.  

6 DILEN Confecção do despacho e da portaria de concessão  

7 Chefe do DRH Repasse do processo para assinatura da portaria pelo 
Diretor-Geral. 

8 DICAD Registro da licença no SIAPE 

9 DIPAG Para acertos financeiros, se necessário. 

10 DICAD Para arquivar na pasta funcional do servidor. 

 
 

*** Cumpre informar que os processos de Afastamento no país de servidores 
técnico-administrativos serão encaminhados à DICAP ( Divisão de Capacitação ), já os 
pedidos de docentes serão enviados à CPPD ( Comissão Permanente de Pessoal 
Docente ). 

 
 
 

 


