
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 
BASE DE CONHECIMENTO 

 
AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO DE DOCENTE NO EXTERIOR - CAPACITAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO (COM ÔNUS) 

 
QUE ATIVIDADE É? 

 Análise técnica e administrativa da solicitação de afastamento no Exterior de docentes, com ônus, visando sua autorização. 

QUEM FAZ? 

Divisão de Afastamentos para Capacitação e Qualificação (DACQ/CPD/PROGEPE) 

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

1. O QUE É AFASTAMENTO COM ÔNUS? 

De acordo com o Decreto nº 91.800/85, art. 1º, o afastamento com ônus, pode ser: 

a) Com ônus: com manutenção do vencimento e demais vantagens do cargo, e financiamento do 

afastamento com concessão de bolsa, diárias e/ou passagens, ou outra forma de auxílio oficial, pela 
Universidade Federal Fluminense (inclusive recursos geridos pela Fundação Euclides da Cunha), 

Programas de Pós-Graduação ou por outro órgão do governo federal (CAPES, CNPq, FINEP, recursos 

provenientes de bolsa-pesquisador, Ministérios, etc); 

b) Com ônus limitado: com manutenção do vencimento e demais vantagens do cargo, sem qualquer 

forma de auxílio oficial pela UFF ou por outro órgão federal. Classifica-se como ônus limitado o 
afastamento com auxílio ou bolsa de agências estaduais de fomento (FAPERJ, FAPESP, FAPEMIG, etc), de 

agências ou instituições estrangeiras ou com recursos próprios do servidor. 

 

2. SERVIDOR DOCENTE INTERESSADO 
 

2.1. O servidor docente deverá iniciar processo no SEI do tipo Pessoal: Autorização de Afastamento 

de Docente no Exterior: Capacitação e/ou Qualificação (com ônus). Em seguida, preencher no campo Interessados o 

seu nome e sinalizará o nível de aceso Público. Após clicar em Salvar. 

2.2. Em seguida, o servidor docente deverá incluir o documento Requerimento de Afastamento no Exterior 

com ônus. Selecionar o nível de acesso como restrito e hipótese legal Informação Pessoal. Clicar em Confirmar dados. 

Preencher todas as informações contidas no requerimento e em seguida assinar informando login e senha do IDUFF. 

2.3. Após, o servidor docente deverá incluir o documento Termo de Compromisso de Afastamento 

no Exterior com ônus. Selecionar o nível de acesso como restrito e hipótese legal Informação Pessoal. Clicar em Confirmar 

dados. Preencher o Termo com nome completo e matrícula. Em seguida assinar informando login e senha do IDUFF. 

2.4. Incluir os documentos pertinentes instrutivos do processo, conforme a finalidade do afastamento. 

Esses documentos deverão ser incluídos como documento externo, no formato digitalizado nesta Unidade, tipo de 

conferência cópia simples. A data do documento é a data de inclusão e o nível de acesso é restrito com a hipótese legal 

Informação Pessoal. 



2.5. Caso o servidor docente participe de mais de um evento, deverá incluir o documento Plano de Viagem para 

afastamento no exterior. Selecionar o nível de acesso como público, clicar em confirmar dados. Preencher o Plano 

conforme observações contidas no próprio formulário e em seguida, assiná-lo informando login e senha do IDUFF. 

2.6. O servidor docente deverá atribuir o processo para sua chefia imediata departamental (ver observações). 

2.7. Em processos com inclusão de Plano de Viagem para afastamento no exterior, a chefia 

departamental, após leitura do documento, deverá registrar sua ciência, através do SEI. Para tal, deverá selecionar o 

documento e clicar no ícone “Ciência” no menu superior. 

 

 

Observações: 
 

a) Se exerce cargo de direção de unidade ou na administração central da UFF (Ex: Pró- Reitor, 

Superintendente), o servidor docente deverá atribuir o processo ao Reitor; 

b) Se exerce chefia de departamento de ensino, o servidor docente deverá atribuir o processo à 

subchefia; 

c) Se exerce chefia de coordenação de curso de graduação ou de pós-graduação, o servidor 

docente deve atribuir o processo à chefia do departamento de sua lotação. 

 
 

Prazo de antecedência mínima: 

 

Para afastamento de curta duração, até 6 (seis) meses: iniciar processo com 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência; 
e 

Para afastamento de longa duração, acima de 6 (seis) meses: iniciar processo com 3 (três) meses de antecedência. 

 
3. CHEFIA DEPARTAMENTAL 

 

 
3.1. Para afastamento de duração até quinze dias: 

3.1.1. A chefia departamental do servidor docente analisa a solicitação; 

3.1.2. Em caso de deferimento, incluirá o documento Deferimento Afast. Exterior Docente Inf. 15 e o assinará. 
Em seguida, a chefia enviará o processo à Divisão de Afastamentos para Capacitação e Qualificação (DACQ); 

3.1.3. Em caso de indeferimento, incluirá o documento Indeferimento Afast. Exterior Docente Inf. 15 no qual 

constará o motivo, o assinará e deverá atribuir o processo ao requerente para ciência da decisão e solicitação de recurso ou 
não; 

3.1.4. Se recorrer, o servidor docente incluirá o documento Recurso aos Conselhos Superiores e enviará o 

processo para a Secretaria Geral dos Conselhos Superiores (SGCS). Caso não recorra, deverá clicar em concluir processo. 

 
 

3.2. Para afastamento de duração superior a quinze dias: 

3.2.1. A chefia do departamento de ensino sobrestará o processo e submeterá a solicitação à plenária 

departamental (ação externa ao SEI) para deliberação; 

3.2.2. Caso haja aprovação em plenária departamental, a chefia imediata do servidor docente digitalizará 

(obrigatoriamente em arquivo pdf) e anexará ao processo a ata da reunião que validou o afastamento (documento 

externo ao SEI); 

3.2.3. Logo após, incluirá o documento Deferimento Afast. Exterior Docente Sup. 15 e o assinará com login e 

senha do IDUFF, utilizando o perfil de chefe do Departamento; 



3.2.4. Por fim, a chefia imediata enviará o processo para a Divisão de Afastamentos para Capacitação e 

Qualificação (DACQ). 

3.2.5. Em caso de indeferimento, a chefia imediata incluirá o documento Indeferimento Afast. Exterior 

Docente Sup. 15 no qual constará o motivo, o assinará com login e senha do IDUFF, utilizando o perfil de chefe do 

Departamento, e deverá atribuir o processo ao requerente para ciência da decisão e solicitação de recurso ou não. 

3.2.6. Se recorrer da decisão da plenária departamental, o servidor docente incluirá o documento Recurso aos 

Conselhos Superiores e enviará o processo para a Secretaria Geral dos Conselhos Superiores (SGCS). Caso não recorra, 

deverá clicar em concluir processo. 

 
 

4. DIVISÃO DE AFASTAMENTOS PARA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO (DACQ/CPD) 
 

 
4.1. Análise e Autorização: 

4.1.1. A DACQ fará o levantamento das informações necessárias (verificação no SIAPE de agendamento 

de férias e outras licenças e/ou afastamentos, entre outros procedimentos) e analisará a documentação constante do 
processo; 

4.1.2. Havendo pendências, um e-mail será enviado ao servidor docente e sua chefia imediata, por meio do SEI, 

informando e solicitando atendimento à(s) exigência(s), dentro do prazo estipulado. Esse e- mail será incluído no processo,  

através do SEI, e o processo encaminhado ao Departamento de lotação do requerente; 

4.1.3. Caso o requerente não atenda às exigências no prazo estipulado, quando da devolução do processo, a 
DACQ incluirá despacho e encaminhará o processo ao servidor docente, que tomará ciência e clicará em concluir 

processo. 

4.1.4. Estando o processo livre de pendências, a DACQ elaborará o primeiro despacho da coordenação da 

CPD e atribuirá o processo para assinatura. Ao ser devolvido, elaborará o segundo despacho e atribuirá o processo à 

chefia da PROGEPE para assinatura e devolução. Na sequência, elaborará o despacho autorizativo do Reitor e disponibilizará o 

documento por meio de bloco de assinatura para o Reitor (RET) para assinatura e devolução. 

4.1.5. Após, a DACQ providenciará a publicação da autorização do Reitor no Diário Oficial da União (DOU) e no 

Boletim de Serviço da UFF (BS-UFF). 
 
 

4.2. Publicidade do ato de autorização: 

Autorizado o afastamento no exterior pelo Reitor, a DACQ: 

4.2.1. Enviará gabarito à Imprensa Oficial para publicação no Diário Oficial da União (DOU); 

4.2.2. Enviará gabarito à Gerência Plena de Comunicações Administrativas (GPCA/AD) para publicação no 

Boletim de Serviço; 

4.2.3. Anexará no processo a publicação no DOU da autorização do afastamento; 

4.2.4. Enviará e-mails de comunicação, pelo SEI, ao servidor docente, à chefia imediata; se couber, ao superior 

hierárquico do órgão de exercício, e ao órgão da UFF que concedeu apoio financeiro, se for o caso, com cópia da publicação 

e com a informação de que o relatório de atividades desenvolvidas está disponível no SEI para inclusão no processo; 

4.2.5. Fará os devidos registros nos Sistemas CPD, SIRH; no SIAPE, o registro só é efetuado a partir da data inicial do 
afastamento (processo sobrestado até essa data); 

4.2.6. Após registro no SIAPE, enviará o processo à Divisão de Pagamento de Ativos da Coordenação 

de Controle de Pagamento de Pessoal (DPA/CCPP) para acertos financeiros.



5. DIVISÃO DE PAGAMENTO DE ATIVOS (DPA/CCPP) 
 

 
Após realização dos acertos financeiros, a DPA/CCPP: 

5.1. Para os afastamentos de duração inferior a quinze dias até seis meses: 

5.1.1. Enviará o processo ao departamento do docente, lá permanecendo sobrestado, aguardando a inclusão do 

relatório de atividades desenvolvidas, devidamente assinado pelo interessado e pela chefia imediata, e com o 

comprovante de participação digitalizado e anexado, concluindo o processo (arquivamento). 

5.2. Para os afastamentos de duração superior a seis meses e os com duração inferior, mas com a 

finalidade de mestrado, doutorado ou pós-doutorado: 

5.2.1. encaminhará o processo à DACQ onde ficará sobrestado. A cada ano completo de afastamento, a 
DACQ enviará um e-mail para a chefia imediata do servidor docente afastado com orientação de inclusão do relatório 

de atividades desenvolvidas (parcial), devidamente assinado pelo interessado e pela chefia imediata. 

 
 

6. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
 

6  6.1   Para qualquer situação que envolva a inclusão do relatório de atividades desenvolvidas, o 
servidor docente deverá incluir o documento Relatório de atividades desenvolvidas. Selecionar o nível de 
acesso como público. Clicar em Confirmar dados. Preencher todas as informações pertinentes no relatório 
e assinar informando login e senha do IDUFF. 

7  
7.1.  Em seguida, deverá incluir, como documento externo, digitalizado, o comprovante de 

participação/realização/conclusão da atividade, objeto do afastamento. Selecionar nível de acesso como público. 

Clicar em Confirmar dados. 
7.2.  

6.2         Após deverá atribuir o processo para que sua chefia imediata (departamental) assine o relatório de 

atividades desenvolvidas e conclua o processo (arquivamento), para os afastamentos de duração até seis meses 

que não para mestrado, doutorado e pós-doutorado.Após deverá atribuir o processo para que sua chefia 

imediata (departamental) assine o relatório de atividades desenvolvidas e conclua o processo (arquivamento), 

para os afastamentos de duração até seis meses que não para mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

 6.3             Ao final do afastamento para Mestrado e Doutorado, a DACQ encaminhará o processo à chefia imediata do 

servidor para inclusão de relatório de atividades desenvolvidas (final) e anexação da ata/declaração de defesa (documento 

externo), com devolução à DACQ que fará os devidos registros e concluirá o processo (arquivamento). Caso a defesa ocorra 

posteriormente ao término do afastamento, do relatório final deverá constar a previsão de defesa. Quando essa ocorrer, 

imediatamente a comprovação de conclusão do curso deverá ser apresentada à DACQ para conclusão do processo que ficará 

sobrestado. 

6.4  Ao final do afastamento para Pós-doutorado e outras finalidades, o servidor docente incluirá o relatório de 

atividades desenvolvidas (final) e anexará a declaração de conclusão da atividade objeto do afastamento (documento 

externo). Após, enviará o processo para a DACQ. 

6.5  Em caso de produção de artigos, teses e dissertações, não é necessário anexar o manuscrito, bastando a 

comprovação. Incluído o relatório de atividades desenvolvidas e anexados os comprovantes (documento externo), a 

DACQ concluirá o processo (arquivamento). 
 
 

7. PRORROGAÇÃO, CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DO AFASTAMENTO 
 
 

7.1. Prorrogação do afastamento: 



7.1.1. Antes do término do período autorizado, o servidor docente solicitará à DACQ, por e-mail 

(dacq.cpd.progepe@id.uff.br), o envio do processo à chefia imediata para instrução com a documentação necessária (novo 

requerimento com os dados de prorrogação e documentos próprios) e devolução à DACQ para prosseguimento, na forma 

descrita anteriormente (solicitação, aprovação, autorização etc). 

7.2. Cancelamento do afastamento: 

7.2.1. Por exemplo, por encerramento antecipado das atividades ou por defesa de mestrado ou doutorado e 

retorno antecipado às atividades departamentais, a chefia imediata deverá enviar à DACQ, por e-mail 

(dacq.cpd.progepe@id.uff.br), memorando assinado e digitalizado informando a data do retorno antecipado e documento 
comprobatório correspondente, também digitalizado, de conclusão da atividade ou do curso (carta oficial, ata ou declaração 

de defesa). A DACQ dará trâmite processual. 

7.3. Suspensão do afastamento: 

7.3.1. Por exemplo por licença médica, o servidor docente ou seu representante legal deverá apresentar à 

DACQ documento oficial da Perícia da UFF de concessão da licença, com especificação do período. A DACQ digitalizará 

esse documento, o incluirá ao processo como documento externo e dará trâmite processual. 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 
 

O afastamento no Exterior somente pode ser obtido pelos docentes do quadro permanente da Universidade, 

aplicando-se às categorias de Professor do Magistério Superior e Professor do Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico. 

Não se aplica às categorias dos Professores Visitantes, dos Professores Visitantes Estrangeiros e dos Professores 
Substitutos, regidos pela Lei nº 8.745/93, e sujeitos ao regime celetista. 

Os objetivos verificados na parte inicial do procedimento para a autorização do afastamento no Exterior são os 

estabelecidos na Lei nº 8.112/90 e nos Decretos nº 91.800/85 e nº 1.387/95. 

A aprovação do afastamento condiciona-se ao planejamento interno do departamento de ensino do docente, à 

oportunidade, à correlação com as atividades realizadas pelo servidor e ainda à relevância para a Universidade. Tais 

requisitos serão avaliados pela chefia departamental ou na plenária departamental, conforme a duração do 

afastamento, ou ainda, pelo Reitor (no caso de Diretor de Unidade ou Pró-Reitor). Após comprovados, por 
meio da documentação exigida, a DACQ/CPD/PROGEPE dará prosseguimento aos trâmites necessários à 

autorização. 

A normativa interna da UFF que regulamenta o afastamento do pessoal docente e técnico- administrativo 

para capacitação e qualificação no Exterior é a Resolução CEPEx nº 561/2016. 

Os departamentos de ensino deverão planejar, anualmente, o afastamento dos seus servidores docentes, 

estabelecendo critérios de prioridade, de forma a contribuir para o desenvolvimento da instituição por meio do 

desenvolvimento de competências individuais e garantir a continuidade das atividades acadêmicas. 

 
QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

a) Requerimento de Afastamento no Exterior com Ônus; 

b) Termo de Compromisso de Afastamento no Exterior com Ônus; 

c) Plano de Viagem para Afastamento no Exterior (caso seja necessário); 

d) Documentos por finalidade de afastamento: 
 

 

FINALIDADE DO AFASTAMENTO DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 
 
Curso de Mestrado e Doutorado 

 
Declaração atualizada de aluno regularmente matriculado, com 

especificação do início do curso e do término do curso; e 

Documento de concessão de bolsa de estudos. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L8745compilada.htm


 

Pós-doutorado 

 
Carta-convite ou de aceite; e 

Documento de concessão de bolsa de estudos/pesquisa. 

Intercâmbio cultural, cientifico ou 

tecnológico 

 
Carta-convite ou de aceite 

Aperfeiçoamento relacionado com a 

atividade-fim da UFF 

 
Documento comprobatório de matrícula/inscrição no curso de 

 aperfeiçoamento; ou 

Carta-convite ou de aceite. 

 
 

Congresso/evento cientifico 

internacional não superior a 15 dias 

 
Carta-convite ou de aceite do trabalho; ou 

Comprovante de inscrição no evento (quando não for apresentar 

trabalho); 

Programa do evento; e 

Documento de concessão de auxílio (se for o caso). 

 

e) Despacho de deferimento de afastamento no exterior; 

f) Ata da plenária departamental, para afastamentos superiores a 15 (quinze) dias; 

g) Recurso aos Conselhos Superiores (caso seja pertinente); e 

h) Relatório de atividades desenvolvidas. 

QUAL É A BASE LEGAL? 

 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro  de  1990; Decreto nº 

91.800, de 18 de outubro de 1985; Decreto nº 1.387, de 7 

de fevereiro de 1995; Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro 

de 2006; Portaria MEC nº 404, de 23 de abril de 2009; 

Resolução CEPEx/UFF nº 561, de 14 de dezembro de 2016. 

Criado por 09494230760, versão 2 por 09494230760 em 04/04/2019 22:02:11. 
 

Anexos: 
MP_Afastamento_Docente_Exterior_v05.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/decreto/D91800.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/decreto/D91800.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1387.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1387.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5707.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5707.htm
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/port404.pdf
http://www.noticias.uff.br/bs/2017/01/005-2017.pdf
http://www.noticias.uff.br/bs/2017/01/005-2017.pdf
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_download_anexo&amp;acao_origem=base_conhecimento_visualizar&amp;id_anexo=24819&amp;infra_sistema=100000100&amp;infra_unidade_atual=110000913&amp;infra_hash=042e78fdaa853594524cc2ab0ac471f8e92dadfb6787d45fd950809afeb4f012
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