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AFASTAMENTO DO PÁIS ( DOCENTE ) 
 
O que é? 
 
Afastamento do servidor de suas atividades para estudo ou missão oficial no exterior. 
 
Informações gerais: 
 

1. Interesse da Administração no afastamento solicitado. 

2. Ter relação direta com a atividade-fim da instituição. 

3. O servidor em usufruto de licença capacitação, afastamento para 

participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país ou para estudo ou 

missão no exterior com remuneração, fará jus às férias, que, se não forem 

programadas, serão registradas e pagas a cada mês de dezembro. 

4. O afastamento não excederá 4 (quatro ) anos findo o estudo, somente 

decorrido igual período, será permitida nova ausência. 

5. O pedido de prorrogação do afastamento deve ser feito antes do término do 

período delimitado para o afastamento inicial 

6. O pedido de interrupção do afastamento do país poderá ser feito a qualquer 

tempo. 

7. Os pedidos de prorrogação e interrupção do afastamento do país devem ser 

realizados no mesmo processo que deu origem ao afastamento.    

 
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; 
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4. Ata do Colegiado aprovando o afastamento; 

5. Comprovante de concessão de bolsa/auxílio financeiro, emitido pelo órgão de 

fomento (quando for o caso). 

6. Formulário de Requerimento para afastamento do país. 

 

Fluxo: 

Passo Setor: Procedimento: 

1 Protocolo- 
Geral 

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

2 Protocolo-
Geral  

Envio do processo ao Departamento de Recursos Humanos 
para análise; 

3 DICAD Instrução do processo; 

4 DILEN Conferência de documentos e elaboração de despacho; 

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

6 ASCRI Elabora Parecer e confecção e publicação da portaria de 
concessão do afastamento.  

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

8 DRH Envio do processo ao Chefe do Departamento de Recursos 
Humanos para demais providências cabíveis. 

8 DICAD Registro da licença no SIAPE 

9 DIPAG Para acertos financeiros, se necessário. 

10 DICAD Para arquivar na pasta funcional do servidor. 

 
 

 

 


