
REGULAMENTO  PARA  SOLICITAÇÃO,  CONCESSÃO  E  USUFRUTO  DA 
LICENÇA  PARA  CAPACITAÇÃO  DOS  SERVIDORES  TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS DE QUE TRATA A NS  Nº 570 de 22/05/2006

CAPÍTULO I

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1  –  A  licença  para  capacitação  foi  introduzida  na  Lei  nº  8.112,  de 
11/12/1990,  pela  Lei  nº  9527,  de  10/12/1997,  que  deu  nova  redação  ao 
artigo 87 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais, isto é, 
da Lei nº 8.112/90:

“art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor   poderá, 
no interesse da Administração, afastar-se do exercício do 
cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três 
meses, para participar de curso de capacitação profissional 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/97) 

Parágrafo  Único  –  Os  períodos  de  licença  de  que  trata  o  caput  não  são 
acumuláveis.  (Redação  dada  pela  Lei  nº  9.527,  de 
10/12/97). 

1.2 – O Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que institui a Política 
Nacional de Desenvolvimento de Pessoal a ser implementada pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
estabelece, no artigo 10 e seus parágrafos, o seguinte: 

“ art.  10 - Após cada qüinqüênio de efetivo exercício,  o 
servidor poderá solicitar ao dirigente máximo do órgão ou 
da  entidade  onde  se  encontrar  em  exercício,  licença 
remunerada, por até três meses, para participar de ação 
de capacitação.

§ 1º -  A concessão da licença de que trata o  caput  fica 
condicionada  ao  planejamento  interno  da  unidade 
organizacional,  à  oportunidade  do  afastamento  e  à 
relevância do curso para a instituição. 

§ 2º - A licença para capacitação poderá ser parcelada, não 
podendo a menor parcela ser inferior a trinta dias. 

§ 3º - O órgão ou entidade poderá custear a inscrição do 
servidor em ações de capacitação durante a licença a que 
se refere o ocupante deste artigo.

§  4º-  A  licença  para  capacitação  poderá  ser  utilizada 
integralmente  para  a  elaboração  de  dissertação  de 
mestrado  ou  tese  de  doutorado,  cujo  objeto  seja 
compatível  com  o  plano  anual  de  capacitação  da 
instituição.”



1.3 –  O artigo 7º da Lei nº 9527, de 10/12/1997, estabelece o seguinte:

“art.  7º  -  Os  períodos  de  licença-prêmio,  adquiridos  na 
forma da Lei nº 8.112 de 1990, até 15 de outubro de 1996, 
poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito 
de aposentadoria ou convertidos em pecúnia no caso de 
falecimento do servidor, observada a legislação em vigor 
até 15 de outubro de 1996. 

Parágrafo único – Fica resguardado o direito ao cômputo 
do tempo de serviço residual para efeitos de concessão da 
licença capacitação.”  

CAPÍTULO II

DAS CONCEITUAÇÕES

2.1 – LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO – é a licença pela qual o servidor poderá 
afastar-se do exercício do seu cargo efetivo, com a respectiva remuneração, 
por até três meses, para fins de capacitação profissional. 

O afastamento para a licença para capacitação só é permitido com a 
remuneração do cargo efetivo, não havendo, na legislação, a possibilidade 
do  afastamento  com  a  remuneração  do  cargo  em  comissão  ou  função 
gratificada. 

A licença para capacitação poderá ser concedida para a elaboração de 
trabalho final de cursos de graduação e pós-graduação lato ou stricto sensu, 
desde  que  o  Curso  seja  considerado  compatível  com  as  diretrizes 
institucionais de capacitação.

2.2  –  CAPACITAÇÃO  PROFISSIONAL  –  a  capacitação  profissional  dar-se-á 
através de ações de capacitação que contribuam para o aperfeiçoamento 
profissional e o desenvolvimento do servidor. 

São  consideradas  ações  de  capacitação:  cursos  presenciais  e  à 
distância, aprendizagem em serviço, estágios, intercâmbios, grupos formais 
de estudos, seminários, congressos que contribuam para o desenvolvimento 
do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal. 

2.3  –  PERÍODO  AQUISITIVO  –  O  período  aquisitivo  corresponde  a  cada 
qüinqüênio de efetivo exercício no serviço público federal. Assim sendo, o 
servidor só poderá usufruir da licença para capacitação, por até três meses, 
após completar cada qüinqüênio de efetivo exercício. 

Os três meses de licença para capacitação a que fizer jus o servidor, 
poderão ser usufruídos de uma só vez ou parceladamente, não podendo a 
menor parcela ser inferior a trinta dias. 



Os  90  (noventa)  dias  a  que  o  servidor  fizer  jus,  a  cada  período 
qüinqüenal,  para licença para capacitação, não são acumuláveis,  devendo 
ser usufruídos até o término do qüinqüênio subseqüente. 

CAPÍTULO III

DA APURAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO

3.1 – Os períodos aquisitivos qüinqüenais para a licença para capacitação são 
computados:

a) a partir da data do exercício após a posse no cargo efetivo, para os 
servidores admitidos a partir de 15 de outubro de 1996;

b) para  os  servidores  admitidos  anteriormente  a  15  de  outubro  de 
1996,  é  resguardado o direito ao cômputo do tempo de serviço 
residual existente em 15 de outubro de 1996, não utilizado no gozo 
da  licença  prêmio  por  assiduidade,  observada  a  prescrição 
qüinqüenal  para o usufruto (art. 7º da Lei nº 9527, de 10/12/1997).

3.2 – 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. 

3.3 – A legislação não impõe o cumprimento de cinco anos ininterruptos de 
efetivo exercício e 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. 

3.4  –  Os  dias  usufruídos  para  licença  para  capacitação  são  considerados 
como de efetivo exercício e computados para todos os efeitos legais. 

CAPÍTULO IV

DOS PEDIDOS DE LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO

4.1 – A licença para fins de capacitação profissional deve ser requerida pelo 
próprio  servidor,  através de FORMULÁRIO específico  –  Requerimento de 
Licença para Capacitação – RLC, contemplando os seguintes ítens: 

a) Justificativa do pedido

b) Pronunciamento  da  Chefia  imediata  e  concordância  da  Direção 
Acadêmica ou Administrativa acerca do interesse da capacitação do 
servidor para a Instituição. 



c) Documentação relativa ao Curso ou Evento da capacitação, nome 
da  Instituição,  local  e  data  onde  será  realizado  ou  período  de 
realização.

d) Informação  do  período  pretendido  da  licença,  que  deverá  estar 
compatível  com  o  período   de  duração  do  curso/evento  de 
capacitação.

e) Informação  no  campo    2  do  Requerimento-RLC,  no  caso  de  o 
servidor  necessitar  de  pagamento  de  inscrição  no  curso/evento 
pretendido,  ficando  sujeita  a  concessão  do  pagamento  à 
disponibilidade orçamentária.

f) Termo de Compromisso, assinado pelo servidor, comprometendo-se 
a  apresentar,  mensalmente,  documento  comprobatório  de 
freqüência ao curso, quando o período da licença for maior que 30 
dias.

g) Termo de Compromisso, assinado pelo servidor, comprometendo-se 
a apresentar, no prazo de 15 dias, após seu retorno, Relatório e o 
respectivo Certificado de participação ou de conclusão, conforme o 
caso. 

4.2 - O processo, contendo o pedido da licença, deve ser encaminhado ao 
Departamento de Administração de Pessoal até 60 (sessenta) dias antes da 
data do início do usufruto da mesma, para verificação do período qüinqüenal 
de efetivo exercício a que o servidor faz jus. 

 4.2.1 – No caso de o servidor não possuir período qüinqüenal aquisitivo, o 
Departamento  de  Administração  de  Pessoal  devolverá  o  processo  ao 
servidor, com a informação constatada.

 4.2.2 – Constatado que o servidor possui período qüinqüenal que lhe permita 
usufruir a licença, o Departamento de Administração de Pessoal encaminhará 
o processo, devidamente informado, à Divisão de Treinamento e Avaliação 
do DDRH até 30 (trinta) dias antes da data do início da licença. 

4.3 – A Divisão de Treinamento e Avaliação do DDRH procederá, a seguir, à 
análise do pedido de licença para capacitação, quando serão considerados, 
além das exigências contidas nos subitens 4.1 e 4.2.2 deste Regulamento, os 
seguintes aspectos:

a) Relevância da capacitação para a Instituição.

b) Pertinência  das  justificativas  apresentadas  pelo  servidor  e  sua 
chefia.

c) Atendimento aos pré-requisitos exigidos para a capacitação: nível 
de  escolaridade do servidor,  construção de competências para o 
desenvolvimento do servidor, compatibilidade com o Programa de 
Capacitação da Instituição, e outros pertinentes.



d) Tempo de duração da licença requerida e período de realização do 
Curso ou evento pretendido.

 4.3.1 – Quando o pedido da licença importar na elaboração de trabalhos de 
final  de  cursos  de  pós-graduação,  a  DTA  deverá  ouvir  a  Pró-Reitoria  de 
Pesquisa  e  Pós-Graduação  e,  no  caso  de  graduação,  deverá  ouvir  a  Pró-
Reitoria de Assuntos Acadêmicos, no que se refere ao reconhecimento da 
Instituição responsável pelo Curso. 

4.4  –  A  licença  para  capacitação,  uma  vez  concedida,  terá  seu  período 
registrado nos assentamentos funcionais do servidor pelo Departamento de 
Administração de Pessoal. 

4.5 – Quando a duração da licença for maior que 30 (trinta) dias, o servidor 
apresentará  à  sua  chefia,  até  o  dia  5  de  cada  mês,  declaração  de  sua 
freqüência  mensal  ao curso,  sob pena de ter  seus dias  registrados como 
faltas no Controle Mensal de Freqüência.

4.6 –No momento de seu retorno à atividade, o servidor deverá apresentar à 
sua chefia cópia do Certificado de Participação ou de conclusão do evento ou 
curso.

4.7  –  No  prazo  de  15  (quinze)  dias,  após  o  seu retorno  da  licença  para 
capacitação,  o  servidor  deverá  apresentar  à  Divisão  de  Treinamento  e 
Avaliação  –  DTA  do  DDRH,  Relatório  e  cópia  do  respectivo  Certificado, 
conforme firmado no seu Termo de Compromisso.   

4.8 – Nos casos em que a licença para capacitação for para elaboração de 
trabalho  de  conclusão  de  curso  de  pós-graduação  ou  de  graduação,  o 
servidor  ficará isento das exigências contidas nos subitens 4.5,  4.6 e 4.7 
deste  Regulamento,  devendo  apresentar,  à  Divisão  de  Treinamento  e 
Avaliação (DTA), no prazo de 15 (quinze) dias após o seu retorno à atividade, 
documento, emitido pela respectiva Instituição, que comprove a entrega do 
seu Trabalho de Conclusão de Curso. 

4.9 -  No caso de o servidor não concordar com a decisão dada ao seu pedido 
de  licença  para  capacitação,  poderá  apresentar  recurso,  devidamente 
justificado, à respectiva instância ou à imediatamente superior.  

CAPÍTULO V

DAS COMPETÊNCIAS 

5.1 – Cabe ao servidor que contar com período qüinqüenal para usufruto da 
licença  para  capacitação,  nos  termos  do  artigo  87da  Lei  nº  8.112/90,  e 
desejar usufruí-la:

a) Apresentar o Requerimento de Licença para Capacitação – (RLC), 
devidamente  preenchido e com a Documentação de  que trata  o 
subitem 4.1 deste Regulamento, à sua chefia imediata.



 a.1) O Requerimento de Licença para Capacitação  - (RLC) poderá ser 
obtido junto a sua chefia imediata ou diretamente da home page 
do DDRH.

b) Acolher,  no seu Requerimento,  o pronunciamento das respectivas 
Chefias, estabelecendo entendimentos com as mesmas no que se 
refere ao seu afastamento do exercício no período pretendido.

c) Formar processo do Requerimento junto ao Protocolo de seu Centro 
ou Hospital ou Reitoria, conforme sua lotação, em prazo hábil que 
lhe permita chegar ao Departamento de Administração de Pessoal 
até 60 (sessenta) dias antes da data do início de sua licença.  

d) Acompanhar todo o trâmite do processo até a sua conclusão. 

e) Cumprir  os  Compromissos  assumidos  quanto  à  informação  da 
freqüência ao evento da capacitação, quanto ao Relatório Final, ao 
seu  retorno  e  quanto  ao  seu  desempenho,  mediante  os  novos 
conhecimentos adquiridos.

5.2 -  Cabe à Chefia imediata do servidor: 
  

a) Pronunciar-se quanto à relevância da capacitação do servidor para 
esta  Instituição e à possibilidade de seu afastamento do exercício 
no período solicitado. 

b) Submeter o pedido à aprovação e à assinatura da Direção imediata.

c) Controlar  a  freqüência  do  servidor  ao  evento  de  capacitação, 
exigindo-lhe a apresentação da Declaração Mensal de Freqüência, 
do  Certificado  de  Participação  e  o  Relatório  Final,  para  fins  de 
registro na Freqüência Mensal. 

d) Considerar,  para  a  avaliação,  o  desempenho  do  servidor  após  o 
Curso.

e) Justificar e dar ciência ao servidor, no caso de seu pronunciamento 
desfavorável ao afastamento ao seu pedido da licença.

5.3 – Cabe ao Departamento de Administração de Pessoal: 

a)  Apurar o período qüinqüenal de efetivo exercício a que o servidor 
fizer   jus,  registrando  a  informação  no  campo  respectivo  do 
processo.

b) Encaminhar,  a  seguir,  o  processo  à  Divisão  de  Treinamento  e 
Avaliação do DDRH até 30 (trinta) dias antes do início da licença.

c) No caso de o servidor não possuir período qüinqüenal aquisitivo, 
devolver o processo ao servidor, para que o mesmo tome ciência 
da informação.



d) Registrar no cadastro funcional,  após a concessão da licença,  o 
período  do  usufruto,  para  o  controle  do  tempo  considerado  de 
efetivo exercício. 

5.4 –  Ao Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 
através de sua Divisão de Treinamento e Avaliação – DTA, compete: 
 

a) Proceder  à  análise  do  pedido  de  licença  para  capacitação, 
considerando os aspectos previstos nos subitens 4.1, 4.2.2, 4.3 e 
4.3.1 deste Regulamento.

b) Ouvir a PROPP ou a PROAC quando o pedido da licença importar na 
elaboração de trabalhos de final de cursos de pós-graduação ou de 
graduação,  respectivamente,  para  os  fins  previstos  no  subitem 
4.3.1.

c) Elaborar os atos pertinentes à concessão ou ao indeferimento do 
pedido,  após  deliberação  do  Superintendente  de  Recursos 
Humanos.

d) Elaborar e mandar publicar em Boletim de Serviço as decisões do 
Superintendente de RH, em forma de RDD – Resumo de Despachos 
e Decisões.

e) Dar ciência ao servidor e à sua respectiva chefia, do período da 
licença concedida ou do seu indeferimento.

f) Registrar  os  períodos  usufruídos  pelo  servidor  em  licença  para 
capacitação, para controle de novas concessões.

g) Controlar  e  acompanhar  os  Relatórios  Finais  apresentados,  com 
vistas à avaliação dos resultados dos Cursos e Eventos realizados 
pelos  servidores  técnico-administrativos  em  licença  para 
capacitação, bem como para subsidiar os Programas de Avaliação 
de Desempenho e de Capacitação. 

5.5  –  Ao Superintendente de Recursos  Humanos compete  a  decisão 
final  de  concessão  ou  não  da  licença  para  capacitação  requerida  pelo 
servidor, nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.112/90 e decidir sobre os casos 
não previstos neste Regulamento.

      
CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - São aprovados os Formulários em Anexo, para os fins previstos neste 
Regulamento:

1 – REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO – (RLC)



2 – TERMO DE COMPROMISSO DE ASSIDUIDADE E APROVEITAMENTO 
NA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO (alíneas f e g do subitem 4.1). 

3 – RELATÓRIO AVALIATIVO DE EVENTO 

6.2 – O presente Regulamento integra a Norma de Serviço nº 570 de 22 de 
maio de 2006.
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