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LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO: DOCENTE 
 

QUE ATIVIDADE É? 

Análise técnica e administrativa da solicitação de licença para capacitação de docentes, compreendendo 
duas etapas: 1) a informação do período aquisitivo e de vigência; 2) a concessão de usufruto da licença. 

QUEM FAZ? 

Etapa 1 Divisão de Direitos e Vantagens (DDV/CRL) do Departamento de Administração de Pessoal (DAP) 

Etapa 2 Divisão de Afastamentos para Capacitação e Qualificação (DACQ/CPD) 

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

Solicitação de contagem de tempo – Etapa 1 

Prazo 

A qualquer tempo poderá ser solicitada a contagem. Caso haja definição da data para usufruto da licença 
para capacitação, o processo deverá ser aberto no prazo de até 90 (noventa) dias antes da data pretendida, 
para contagem do período aquisitivo, isto é, o quinquênio de efetivo exercício que antecede o período de 
vigência, nos 05 (cinco) anos imediatamente subsequentes, para usufruto da licença para capacitação a que 

o servidor faz jus. 

No caso de não possuir período quinquenal aquisitivo, o DAP devolverá o processo ao servidor com a 
informação constatada. 

 

Abertura do processo 

O processo será aberto por meio do Requerimento de Contagem de Tempo para Licença para Capacitação. 
O interessado preencherá os dados solicitados e encaminhará o processo para Divisão de Admissão e 
Cadastro (DAC/CRL), para a qualificação da vida funcional do servidor. 

 

Qualificação do servidor 

Na DAC/CRL será realizada a qualificação do servidor, com a especificação das informações concernentes 
a sua vida funcional, quanto aos dados necessários à análise, prédefinidos por meio de formulário próprio, 
juntado ao processo na forma de despacho interno. 

Além dos dados funcionais, serão informados os dados que impactam na análise do período de efetivo 
exercício pelo servidor junto à Universidade ou outros órgãos da Administração Federal, especificandose 

as faltas e/ou afastamentos sem ônus (remuneração), que acarretam a suspensão do efetivo exercício, tais 
como licença para interesses particulares, afastamentos para estudo sem ônus, dentre outras estabelecidas 
na legislação pertinente do serviço público federal. 

Caso o servidor tenha tido contagem de tempo para concessão de licença para capacitação, com usufruto 
ou não, em processo anterior, na folha de informações deverá ser especificado o número do processo, com 
o respectivo período aquisitivo, de vigência e de usufruto (caso tenha usufruído). Nesse caso, os dados a 
serem informados, quanto às faltas, afastamentos e licenças que impactam na análise do período de efetivo 

exercício do servidor, abrangerão apenas o período posterior ao último período aquisitivo, que coincide 
com o período de vigência em curso da licença para capacitação. 



Na hipótese em que o servidor tenha vindo redistribuído para a UFF, ou tenha havido vínculo anterior com 
a Administração Federal, sujeito ao Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/1990), a DAC/CRL especificará 
esta informação na folha de qualificação e promoverá, nesta fase, a anexação da Certidão de Tempo de 

Contribuição (CTC) do referido órgão ou instituição, após a folha de informações (qualificação). A CTC 
contém as ocorrências da vida funcional do servidor, junto ao órgão ou instituição anterior, necessárias à 
consideração do referido tempo na análise. Não havendo a respectiva Certidão, e não sendo possível obtê 

la de outra forma, esta informação será especificada na folha de informação, de modo que o ônus de obter 
o documento será do servidor, caso este tempo impacte na concessão da licença e o servidor pretenda 
considerálo. 

Após qualificação, a DAC/CRL encaminhará o processo para Divisão de Direitos e Vantagens 

(DDV/CRL), onde será feita a análise e elaboração de despacho informando o período aquisitivo e de 
vigência para usufruto da licença para capacitação. 

 

Apuração do período 

Na apuração do período aquisitivo, serão considerados, para concessão, o período de 05 (cinco) anos de 
efetivo exercício, em cargo regido pelo Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/1990), desde a data de 
ingresso do servidor, para os servidores admitidos a partir de 15/10/1996. Para os admitidos anteriormente, 
assegurase o direito ao cômputo do tempo de serviço residual existente em 15/10/1996, não utilizado no 

gozo da licença prêmio por assiduidade, observada a prescrição quinquenal para o usufruto. 

Não são computados como de efetivo exercício os dias de faltas não justificadas, bem como os 

afastamentos e licenças sem remuneração previstos na legislação pertinente do serviço público federal. 

Na contagem, não se impõe o cumprimento de 05 (cinco) anos ininterruptos de efetivo exercício, nem que 
seja no mesmo cargo. Havendo uma interrupção no exercício, a contagem do tempo do período aquisitivo 
para fim da licença para capacitação continuará sendo computada após o retorno do servidor às suas 
atividades. O período de usufruto da licença para capacitação é considerado como de efetivo exercício e 

computado para todos os efeitos legais. 

O despacho com a contagem de tempo (período aquisitivo e de vigência) será juntado aos autos na forma 
de despacho interno e encaminhado à lotação de exercício do servidor requerente, para ciência. 

No caso de indeferimento, o servidor tomará ciência do despacho e encerrará o processo. 

Solicitação de usufruto  Etapa 2 

Constatado o período quinquenal que lhe permita usufruir a Licença para Capacitação, e pretendendo seu 
usufruto imediato, o servidor prosseguirá com a instrução do processo, preenchendo e assinando o 
Requerimento de Solicitação de Usufruto de Licença para Capacitação com o Termo de Compromisso, 

incluindo a documentação necessária e atribuindo o processo à chefia do departamento. 

Na hipótese em que não pretenda o usufruto imediato, o servidor dará ciência e concluirá o processo, 
devendo reabrilo e instruilo com a documentação necessária, na ocasião em que pretender usufruir a 
licença. 

O prazo a ser observado para a solicitação de usufruto deve ser de no mínimo 90 (noventa) dias em relação 
ao início do período a ser usufruído (ou seja + 90 (noventa), 60 (sessenta) ou 30 (trinta) dias, conforme a 
parcela a ser usufruída), cuja data final não poderá ultrapassar a data limite do período de vigência. 

Assim, o processo poderá ser reaberto e dado prosseguimento para solicitação de usufruto em até 90 

(noventa) dias contados dos 3 (três) meses, 2 (dois) meses ou 1 (um) mês que antecedem o término do 
período de vigência, conforme o caso, a fim de que haja tempo hábil para a concessão. 

Do contrário, caso não haja tempo hábil para a concessão e o usufruto dentro do período apurado, a 
concessão farseá a partir do novo período de vigência, demandando nova contagem de tempo, relativa ao 

período aquisitivo subsequente. 

 

Orientações complementares importantes 

Os 3 (três) meses de usufruto da licença para capacitação são remunerados e não acumuláveis e devem ser 
usufruídos, de uma só vez ou em parcelas mínimas de trinta dias, de acordo com a duração da ação 



pretendida, até o término do quinquênio subsequente. 

Os períodos de licença não usufruídos serão prescritos, não se somando ao período advindo do próximo 

período aquisitivo. 

 

Solicitação 

O docente preencherá e assinará o Requerimento para Usufruto da Licença para Capacitação e o Termo de 

Compromisso e instruirá o processo com os documentos pertinentes, atribuindoo à chefia do 
Departamento de lotação. 

Observação 

Se ocupante de Cargo de Direção na Administração Central da UFF, o docente deverá encaminhar o 
processo ao seu superior hierárquico, para ciência, concordância e envio ao Departamento de lotação. 

 

Deliberação do Departamento 

A chefia do Departamento de lotação sobresta o processo e submete a solicitação à plenária departamental, 
para deliberação. Após ocorrência da reunião, remove o sobrestamento e anexa ao processo a respectiva 
ata e: 

a) se negado o usufruto, anexa o despacho interno de indeferimento e atribui o processo ao solicitante, para 
ciência e decisão (encerramento ou recurso); 

b) se aprovado o usufruto, anexa o despacho interno de deferimento e envia o processo à DACQ/CPD. 

 

Análise e concessão 

A DACQ/CPD faz o levantamento de informações necessárias à análise do processo (verifica no SIAPE se 
há agendamento de férias e outras licenças e/ou afastamentos, para evitar concomitância dos períodos) e 

analisa a documentação constante do processo. 

Havendo pendências, será enviado, pelo SEI, email ao requerente e ao chefe do departamento e/ou o 
próprio processo, conforme o caso, para cumprir a(s) exigência(s) e/ou devolver o processo à DACQ/CPD, 
até a data estabelecida. 

Estando o processo livre de pendências, a DACQ/CPD elabora o despacho decisório para assinatura do 
Coordenador da CPD. 

A seguir, a DACQ/CPD elabora o despacho de concessão da licença para assinatura do PróReitor de 
Gestão de Pessoas. 

 

Publicidade do ato de concessão 

Concedida a licença pelo PróReitor, a DACQ/CPD: 

a) envia despacho à GPCA/AD, para publicação em Boletim de Serviço; 

b) anexa ao processo a publicação da concessão da licença; 

c) envia email de comunicação, pelo SEI, ao interessado, à chefia de lotação e, se couber, ao superior 
hierárquico do órgão de exercício, com cópia da publicação e com a informação de obtenção do formulário 

de relatório na página da PROGEPE; 

d) faz os devidos registros; 

e) envia o processo à Divisão de Pagamento de Ativos da Coordenação de Controle de Pagamento de 

Pessoal (DPA/CCPP), para acertos financeiros. 

Feitos os acertos financeiros, a DPA/CCPP envia o processo ao departamento de lotação do interessado, 
para anexação do relatório devidamente assinado e documento comprobatório de realização da atividade 
de capacitação, e encerramento do processo. Em caso de produção de artigos, teses e dissertações, não é 

necessário anexar o manuscrito, bastando a comprovação. 



No caso de usufruto de parcela da licença, o docente anexará o relatório do período usufruído e concluirá o 
processo no SEI, o que equivale ao seu “arquivamento”. Na ocasião em que pretender usufruir o restante 
do período concedido, reabrirá o processo, promovendo o seu “desarquivamento”, instruindoo com a 

documentação necessária e dando prosseguimento, na forma descrita para a Etapa 2 (solicitação de 
usufruto, autorização do departamento, etc). 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

A licença para capacitação somente pode ser obtida pelos servidores do quadro permanente da 
Universidade. 

Para os docentes, a licença aplicase às categorias do Professor do Magistério Superior e do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico, não se aplicando às categorias dos Professores Visitantes, dos Professores 
Visitantes Estrangeiros e dos Professores Substitutos, regidos pela Lei nº 8.745/1993, e sujeitos ao regime 

celetista. 

O requisito objetivo, verificado na parte inicial do procedimento para contagem de tempo do período 
aquisitivo e de vigência da licença para capacitação, é o alcance de 05 (cinco) anos de efetivo exercício 

em cargo regido pelo Regime Jurídico Único – RJU (Lei nº 8.112/1990). 

A regra é que o servidor já seja estável, mas a estabilidade não se configura como requisito legal para a 
concessão da licença para capacitação, pois pode ocorrer a situação de mudança de cargo com 
aproveitamento do tempo anterior, exercido sob o RJU, sendo possível, assim, o alcance dos 05 (cinco) 

anos de efetivo exercício, mesmo para o servidor não estável no cargo atual. 

A concessão da licença para capacitação condicionase ao planejamento interno do departamento de 
lotação e, quando couber, da unidade de exercício do docente; à oportunidade de afastamento; e ainda à 

relevância da ação de capacitação para a Universidade. Tais requisitos serão avaliados pela plenária 
departamental e, após comprovados, por meio da documentação exigida, a DACQ/CDP dará 
prosseguimento aos trâmites necessários à concessão do usufruto. 

As normativas internas da UFF que regulamentam a concessão da licença para capacitação aos docentes 

preveem que os departamentos e, quando couber, as unidades de exercício, deverão planejar, anualmente, o 
afastamento dos docentes que fizerem jus e desejarem usufruir dessa licença, estabelecendo critérios de 
prioridade e garantindo a continuidade das atividades departamentais, em vista de que tal licença não 

enseja base legal para contratação de Professor Substituto. 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

Para a primeira etapa, que é a contagem de tempo para concessão da licença para capacitação, não são 
exigidos documentos específicos, bastando o preenchimento do Requerimento de Contagem de Tempo 
para Licença para Capacitação. 

A análise será realizada pelos setores competentes do DAP, nos termos anteriormente explicitados. 

Na segunda etapa, ao solicitar o usufruto da licença a que faz jus, o docente preenche o Requerimento para 
Usufruto da Licença para Capacitação e o Termo de Compromisso e instrui o processo com a seguinte 
documentação: 

 

EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

 

Cursos presenciais e a distância 

Comprovante de inscrição no curso ou 

Cartaaceite de supervisão das atividades a 
serem realizadas durante a licença; e 

Programa do curso com carga horária. 

 

 
Aprendizagem em serviço 

 

Declaração de participação do servidor em 
programa de aprendizagem em serviço, com 
especificação dos dias e horários de 

realização. 



 

 
Grupos formais de estudo 

 

Cartaconvite com especificação do período 
ou 

Cartaaceite de supervisão das atividades a 
serem realizadas durante a licença. 

 

 
 

Intercâmbios e estágios 

 

Cartaconvite com especificação do período 
ou 

Cartaaceite de supervisão das atividades a 

serem realizadas com especificação de 
período 

 

 
Seminários e congressos 

Cartaconvite / cartaaceite do trabalho e/ou 

Comprovante de inscrição no evento com 
especificação do evento e do período de 

realização 

 

Elaboração de trabalho de conclusão de curso de 
graduação, monografia de especialização, 
dissertação de mestrado e tese de doutorado 

 

Declaração atualizada de aluno regularmente 
matriculado, com especificação do prazo 
máximo de conclusão do curso. 

 

 

 
Atividade voluntária em entidade que preste 

serviços desta natureza 

 

Cartaconvite ou aceite, com especificação da 
duração da atividade (período de realização) 

ou 

Cartaaceite com especificação da duração da 
atividade (período de realização) e 

Plano de trabalho. 

 

 

 
Outras atividades 

pesquisa ou extensão 

 

 

 
acadêmicas 

 

 

 
de 

 

 

 
ensino, 

 

Cartaconvite com especificação do período 

de realização da atividade ou 

Cartaaceite de supervisão das atividades a 
serem realizadas durante a licença, com 

especificação da duração da atividade e 

Plano de trabalho/pesquisa. 

Observações 

1  No caso de licença com mais de uma finalidade, deverá ser apresentado plano de trabalho englobando 
todo o período a ser usufruído e os documentos correspondentes a cada evento de capacitação. 

2  Não deverá ser anexado outro documento que não esteja relacionado. 

QUAL É A BASE LEGAL? 

A concessão da Licença para Capacitação de docentes, regidos pelo RJU, encontra previsão normativa nos 
seguintes dispositivos: 

 

Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com a redação dada pela Lei nº 9.527/1997; 

Art. 10 do Decreto nº 5.707/2006, alterado pelo Decreto nº 9.149/2017; 



Lei nº 12.772/2012; 

Norma de Serviço UFF nº 668, de 05/07/2018; e 

Instrução de Serviço PROGEPE nº 002, de 27/07/2018. 

Criado por 11055143742, versão 3 por 09494230760 em 23/08/2018 10:51:45. 
 

Anexos: 

BASE DO CONHECIMENTO_LICENCA PARA CAPACITACAO_REVISADA_16_08_2018  

Docente.pdf 

https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_download_anexo&amp;acao_origem=base_conhecimento_visualizar&amp;id_anexo=8187&amp;infra_sistema=100000100&amp;infra_unidade_atual=110001435&amp;infra_hash=2c882440cf926264a1af2c28a92fa25be0fe08e7bc00feaaacb4ec446c751394
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_download_anexo&amp;acao_origem=base_conhecimento_visualizar&amp;id_anexo=8187&amp;infra_sistema=100000100&amp;infra_unidade_atual=110001435&amp;infra_hash=2c882440cf926264a1af2c28a92fa25be0fe08e7bc00feaaacb4ec446c751394
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