
Início Término

1 01/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 163635/2022-41 ANA URRACA RUIZ Com ônus limitado SASE Holanda 07/07/2022 11/07/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

2 01/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 170050/2022-88 CRISTINE MONTEIRO MATTAR
Com ônus limitado (FAPERJ - 

diárias e passagens)
UNIVERSIDADE DE COIMBRA Portugal 15/09/2022 29/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 

e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por
instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 

servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

3 01/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 170901/2022-92 FLAVIA COIMBRA DELICATO Com ônus (CNPq/PQ) UNIVERSITTÁ DELLA CALÁBRIA Itália 07/09/2022 17/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

4 01/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 160391/2022-45 HUMBERTO MAROTTA RIBEIRO
Com ônus CNPq (Bolsa Pós-

doutorado Sanduíche no 
Exterior - PDE - SWE 2019)

UNIVERSIDADE DE BIRMINGHAM Reino Unido 30/07/2022 02/05/2023 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

5 01/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 162140/2022-03 LUCILENE MORANDI
Com ônus UFF (PROEX - 

passagens)
SASE Holanda 07/07/2022 13/07/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 

e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por
instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 

servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

6 01/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 168910/2022-13 LUIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Com ônus limitado (FAPERJ - 

diárias e passagens)
UNIVERSIDADE DE COIMBRA Portugal 15/09/2022 29/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 

e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por
instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 

servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

7 01/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 166129/2022-12 ROBERTO MEIGIKOS DOS ANJOS

Com ônus limitado (Agência 
Internacional de Energia 

Atômica - IAEA - passagens e 
diárias)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP) Panamá 23/07/2022 31/07/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

8 01/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 165898/2022-95 SIMONE MARIA ANDRADE PEREIRA DE SÁ
Com ônus limitado (Bolsa 

FLUP/U.Porto)
UNIVERSIDADE DO PORTO Portugal 10/08/2022 31/07/2023 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 

e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por
instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 

servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

9 01/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 170989/2022-42 VINICIUS DE MORAES MONÇÃO Com ônus limitado 26ª Conferência Geral do ICOM República Tcheca 19/08/2022 30/08/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

10 01/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - PRORROGAÇÃO 158299/2020-53 HUDSON CLAUDIO NERES LIMA
Com ônus limitado (Bolsa LLILAS-

UTEXAS)
UNIVERSITY OF TEXAS Estados Unidos 16/10/2022 31/12/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 

e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por
instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 

servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

Necessidade prevista no PDP-UFF - 2022 Remuneração durante 
afastamento

Tipo do ônus - Dec.91.800/1985 CNPJ Razão Social País
Período da ação

Nº
Data da 

Publicação
Natureza  do afastamento para ação de 

desenvolvimento/Tipo de ato administrativo
Nº do Processo

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE
ESCOLA DE GOVERNANÇA EM GESTÃO PÚBLICA – EGGP
COORDENAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE - CPD

Nome do Servidor

Publicidade das Despesas Mensais – Afastamentos no País e no Exterior e Licenças para Capacitação

Julho - 2022



Início Término

Necessidade prevista no PDP-UFF - 2022 Remuneração durante 
afastamento

Tipo do ônus - Dec.91.800/1985 CNPJ Razão Social País
Período da ação

Nº
Data da 

Publicação
Natureza  do afastamento para ação de 

desenvolvimento/Tipo de ato administrativo
Nº do Processo

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE
ESCOLA DE GOVERNANÇA EM GESTÃO PÚBLICA – EGGP
COORDENAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE - CPD

Nome do Servidor

Publicidade das Despesas Mensais – Afastamentos no País e no Exterior e Licenças para Capacitação

Julho - 2022

11 04/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 167424/2022-88 ADRIANE GADELHA MIRANDA Com ônus limitado 33.663.683/0001-16
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(UFRJ)

Brasil 01/08/2022 01/08/2023
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

12 04/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 170100/2022-27 ANGELICA MULLER Com ônus limitado 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) Brasil 11/08/2022 10/08/2023
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

13 04/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 162616/2022-06 CARINA VOLOTAO Com ônus limitado 28.523.215/0001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Brasil 22/08/2022 24/02/2024
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

14 04/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 167338/2022-75 MARCO ANTONIO CORREA DA SILVA JUNIOR Com ônus limitado 28.523.215/0001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Brasil 29/07/2022 01/05/2025
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

15 04/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 152250/2022-59 ELAINE APARECIDA ARAUJO 15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) Brasil 22/08/2022 18/11/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

16 04/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 169769/2021-95 GILSON SAIPPA DE OLIVEIRA 28.523.215/0001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Brasil 02/09/2022 30/11/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

17 04/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 151427/2022-08 JULIA DE MATTOS FIGUEIREDO 28.523.215/0001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Brasil 14/07/2022 09/08/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

18 04/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 158499/2019-72 MARIA ONETE LOPES FERREIRA 28.523.215/0001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Brasil 22/08/2022 19/11/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

19 04/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 167246/2021-12 SIMONE DOS SANTOS BARRETO 60.453.032/0001-74
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
(UNIFESP)

Brasil 01/11/2022 29/01/2023
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

20 04/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 158805/2019-71 SORAIA MARCELINO VIEIRA UNIVERSIDADE DE SALAMANCA Espanha 06/09/2022 03/12/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência



Início Término

Necessidade prevista no PDP-UFF - 2022 Remuneração durante 
afastamento

Tipo do ônus - Dec.91.800/1985 CNPJ Razão Social País
Período da ação

Nº
Data da 

Publicação
Natureza  do afastamento para ação de 

desenvolvimento/Tipo de ato administrativo
Nº do Processo

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE
ESCOLA DE GOVERNANÇA EM GESTÃO PÚBLICA – EGGP
COORDENAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE - CPD

Nome do Servidor

Publicidade das Despesas Mensais – Afastamentos no País e no Exterior e Licenças para Capacitação

Julho - 2022

21 08/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 168887/2022-67 ANA CLAUDIA LIMA MONTEIRO
Com ônus limitado (FAPERJ - 

diárias e passagens)
UNIVERSIDADE DE COIMBRA Portugal 15/09/2022 29/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 

e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por
instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 

servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

22 08/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 169617/2022-73 CLAUDE ADELIA MOEMA JEANNE COHEN
Com ônus limitado (SPARC - 

diárias e passagens)
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
TIRUCHIRAPPALLI

Índia 16/07/2022 30/08/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

23 08/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 168082/2022-13 FERNANDO ANTONIO RESENDE
Com ônus limitado 

(CALAS/Universität Bielefeld)
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA México 02/09/2022 30/04/2023 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 

e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por
instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 

servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

24 08/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 170465/2022-51 JOICE GALLI
Com ônus CAPES/PROAP 

(diárias)
1 - UNIVERSIDADE DE PARIS 8; 2 - UNIVERSITÉ D' 
ARTOIS

França 08/09/2022 22/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

25 08/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 171224/2022-20 KARLA HOLANDA DE ARAUJO

Com ônus limitado (FAPERJ - 
Programa Jovem Cientista do 

Nosso Estado - diárias e 
passagens)

IV Coloquio Interdisciplinario de Estudios de 
Cine y Audiovisual Latinoamericano de 
Montevideo

Uruguai 31/08/2022 04/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

26 08/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - CANCELAMENTO TOTAL 166514/2022-51 EMMANOEL MARTINS FERREIRA Com ônus limitado RIYADH EXHIBITION INTERNATIONAL TOYS Arábia Saudita 12/07/2022 24/07/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

27 08/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - RETIFICAÇÃO 162140/2022-03 LUCILENE MORANDI
Com ônus CAPES/PROEX/PPGE 

(passagens e diárias)
SASE Holanda 07/07/2022 13/07/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 

e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por
instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 

servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

28 08/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 163603/2020-84 CLARICE DA COSTA CARVALHO 33.540.014/0001-57
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(UERJ)

Brasil 15/09/2022 14/12/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

29 08/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 151917/2022-04 CLAUDIA MACEDO 28.523.215/0001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Brasil 25/07/2022 25/10/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

30 08/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 157238/2020-79 JUAN VICENTE BACHILLER CABRIA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Espanha 06/09/2022 03/12/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência



Início Término

Necessidade prevista no PDP-UFF - 2022 Remuneração durante 
afastamento

Tipo do ônus - Dec.91.800/1985 CNPJ Razão Social País
Período da ação

Nº
Data da 

Publicação
Natureza  do afastamento para ação de 

desenvolvimento/Tipo de ato administrativo
Nº do Processo

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE
ESCOLA DE GOVERNANÇA EM GESTÃO PÚBLICA – EGGP
COORDENAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE - CPD

Nome do Servidor

Publicidade das Despesas Mensais – Afastamentos no País e no Exterior e Licenças para Capacitação

Julho - 2022

31 08/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 168730/2021-51 LEANDRO BRUNO SANTOS
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
PUEBLA (BUAP)

México 01/12/2022 29/01/2023
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

32 08/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 160405/2021-40 TANIA MARIA CORDEIRO DE AZEVEDO 36.357.860/001-01 UNIPAZ Brasil 01/09/2022 29/11/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

33 08/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 171471/2022-26 ANGELA RABELLO MACIEL DE BARROS TAMBERLINI Com ônus limitado 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) Brasil 30/08/2022 28/08/2023
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

34 08/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 160729/2022-69 FERNANDA SOUZA PINTO Com ônus limitado 28.523.215/0001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Brasil 03/08/2022 14/03/2026
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

35 08/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 165482/2022-77 VERONICA DE SOUZA GOMES Com ônus limitado 45.358.058/0001-40
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
(UFSCAR)

Brasil 01/09/2022 31/08/2023
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

36 08/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 171366/2022-97 VIRGINIA FERNANDA JANUARIO Com ônus limitado 33.540.014/0001-57
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(UERJ)

Brasil 26/09/2022 25/09/2023
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

37 08/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - SUSPENSÃO 165167/2021-69 LORELAY BRANDÃO FAÇANHA Com ônus limitado 33.663.683/0001-16
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(UFRJ)

Brasil 01/09/2022 28/02/2023
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

38 11/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 167491/2022-01 GLEICIENE GOMES DE ARAUJO Com ônus limitado 28.523.215/0001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Brasil 04/07/2022 12/12/2025
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

39 14/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 154212/2022-31 DANIEL DE MELLO SANFELICI
Com ônus limitado (Bolsa Urban 

Studies Foundation)

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL

França 13/10/2022 16/02/2023 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

40 14/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 162527/2022-51 FLAVIO QUEIROZ HENRIQUES Com ônus limitado

XXVII Congreso Internacional de Odontologia 
C.I.O. 2022

Bolívia 18/10/2022 22/10/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência



Início Término

Necessidade prevista no PDP-UFF - 2022 Remuneração durante 
afastamento

Tipo do ônus - Dec.91.800/1985 CNPJ Razão Social País
Período da ação
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Publicação
Natureza  do afastamento para ação de 

desenvolvimento/Tipo de ato administrativo
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE
ESCOLA DE GOVERNANÇA EM GESTÃO PÚBLICA – EGGP
COORDENAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE - CPD

Nome do Servidor

Publicidade das Despesas Mensais – Afastamentos no País e no Exterior e Licenças para Capacitação

Julho - 2022

41 14/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 171684/2022-58 GABRIELA BITTENCOURT GONZALEZ MOSEGUI

Com ônus limitado 
(Universidade de 

Granada/COPHELA - passagens 
e diárias)

UNIVERSIDADE DE VALPARAÍSO

Chile 11/09/2022 16/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

42 14/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 172650/2022-81 MARCIO JORGE TELES DA COSTA Com ônus limitado
SPICE-WORKSHOP ON "ORBITRONICS: FROM 
TOPOLOGICAL MATTER TO NEXT LEVEL 
ELECTRONICS"

Alemanha 17/07/2022 23/07/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

43 14/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 170904/2022-26 PAULO DE FIGUEIREDO PIRES
Com ônus limitado (FAPESP - 

Diárias)

UNIVERSIDADE DA CALÁBRIA

Itália 07/09/2022 18/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

44 14/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 171175/2022-25 REINALDO CARDENUTO FILHO Com ônus limitado
IV Coloquio Interdisciplinario de Estudios de 
Cine y Audiovisual Latinoamericano de 
Montevideo

Uruguai 31/08/2022 04/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

45 14/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 171250/2022-58 ROSEMARY VIEIRA
Com ônus CNPq (INCT da 

Criosfera/Projeto 465680-2014-
3 - passagens e diárias)

CRYOSPHERE 22

Islândia 19/08/2022 30/08/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

46 14/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 171224/2022-20 SABRINA CALIL ELIAS

Com ônus limitado 
(Universidade de 

Granada/COPHELA - passagens 
e diárias)

COPHELA WORKING MEETING

Chile 11/09/20222 16/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

47 14/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 158608/2022-57 ELAINE DE MOURA MELO 05.569.970/0001-26 UNIEDUCAR INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL Brasil 01/08/2022 29/10/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

48 14/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 159719/2022-81 GABRIEL DA COSTA FONSECA 34.170.472/0004-57
CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA 
(CETEB)

Brasil 12/09/2022 11/10/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

49 14/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 168237/2021-31 JARDEL SCHETTINO CAETANO 19.543.624/0001-83
EDUCAMUNDO - Potestatem Tecnologia, 
Serviços e Educação Ltda

Brasil 01/08/2022 29/09/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

50 14/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 157768/2022-89 KENIA APARECIDA MIRANDA 33.663.683/0001-16
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(UFRJ)

Brasil 02/09/2022 30/11/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência
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51 14/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 150425/2021-11 VALTER MARTINS

INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL DO 
PORTO (ISSSP)

Portugal 02/09/2022 30/11/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

52 22/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 170296/2022-50 BRUNO RONCADA 28.523.215/0001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Brasil 19/09/2022 17/12/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

53 22/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 167849/2021-14 ERIKA VANESSA MOREIRA SANTOS

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
PUEBLA (BUAP)

México 01/12/2022 29/01/2023
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

54 22/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 154689/2022-16 JOAO LEONARDO GOMES MEDEIROS 28.523.215/0001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Brasil 22/08/2022 21/11/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

55 22/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 155494/2021-11 JOSE ARTUR BARROSO FERNANDES 48.031.918/0001-24

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA ''JULIO DE 
MESQUITA FILHO'' (UNESP)

Brasil 12/09/2022 10/12/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

56 22/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 163924/2022-41 LUCI FARIA PINHEIRO 01.567.601/0001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) Brasil 15/10/2022 14/01/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

57 22/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 164538/2022-76 CAMILLA DUARTE DA SILVA Com ônus limitado 33.781.055/0019-64 FUNDACAO OSWALDO CRUZ Brasil 16/01/2023 28/02/2024
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

58 22/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 162981/2022-11 PATRICIA SILVA CARDOSO Com ônus limitado 33.540.014/0001-57
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(UERJ)

Brasil 31/07/2022 30/07/2023
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

59 22/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 172911/2022-62 RENATA THEOPHILO DA COSTA MOURA Com ônus limitado 17.217.985/0001-04
UNIVERSIDADE DE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
(UFMG)

Brasil 22/08/2022 21/08/2023
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

60 22/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 171037/2022-46 WELTON ALVES DE MENEZES Com ônus limitado 40.738.999/0001-95
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
(UESC)

Brasil 29/08/2022 28/08/2023
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência
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61 25/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - ALTERAÇÃO 170840/2021-82 ADILSON VAZ CABRAL FILHO
Com ônus limitado (bolsa da 

Comissão Fulbright)

1 - LEHMAN SOCIAL SCIENCES; 2 - LIBRARY AT 
COLUMBIA UNIVERSITY; 2 - HAYDEN MEMORIAL 
LIBRARY AT MIT; 3 - NEW YORK PUBLIC LIBRARY; 
4 - LIBRARY OF CONGRESS; 5 - UNIVERSITY OF 
TEXAS AT AUSTIN.

Estados Unidos 18/07/2022 14/12/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

62 25/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 170868/2022-09
ANA CARLA DA SILVEIRA LOMBA SANT ANA 
COUTINHO

Com ônus limitado (Bolsa 
Imperial College London)

IMPERIAL COLLEGE LONDON Reino Unido 09/08/2022 08/08/2023 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

63 25/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 171656/2022-31 FLAVIA CRISTINA BERNARDINI
Com ônus CAPES/PROEX 

(Passagens, diárias e seguro-
viagem)

1 - DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (TU 
Delft); 2 - EGOV2022 - IFIP EGOV-CeDEM-EPART 
2022

1 - Holanda; 2 - Suécia 27/08/2022 10/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

64 25/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 172865/2022-00 FRANCINE IEGELSKI

Com ônus limitado (FAPERJ - 
Programa Jovem Cientista do 

Nosso Estado - diárias e 
passagens)

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN MARTÍN Argentina 11/09/2022 17/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

65 25/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 171666/2022-76 JOSE VITERBO FILHO
Com ônus 

CAPES/PROEX/PGC/UFF 
(Inscrição; e 4 Diárias/FAPERJ).

1 - EGOV2022 - IFIP EGOV-CeDEM-EPART 2022; 
2 - UNIVERSITÉ SORBONNE SCIENCES

Suécia 04/09/2022 18/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

66 25/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 168674/2022-35 LUCIANA SANCHEZ MENDES
com ônus CAPES/PROAP (PPGEL 

- Diárias e passagens) III FORMAL LINGUISTICS MEETING
México 03/09/2022 09/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 

e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por
instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 

servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

67 25/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 172490/2022-70 MANOELA DA SILVA PEDROZA
Com ônus limitado (Bolsa 

INARBE)
UNIVERSIDADE PÚBLICA DE NAVARRA (UPNA) Espanha 01/08/2022 31/07/2023 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 

e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por
instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 

servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

68 25/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 169115/2022-42 MARTIUS VICENTE RODRIGUEZ Y RODRIGUES
Com ônus UFF (Diárias e 

passagens - EST/UFF)
1 - UNIVERSIDADE EUROPEIA; 2 - UNIVERSIDADE 
FERNANDO PESSOA

Portugal 09/09/2022 21/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

69 25/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 169127/2022-77 MAURICIO DE BRAGANCA Com ônus limitado (UAM)
UNIVERSIDAD AUTÔNOMA METROPOLITANA 
(UAM)

México 01/04/2023 31/03/2024 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

70 25/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 159920/2022-68 PABLO DE VARGAS GUIMARÃES
Com ônus limitado (Bolsa 

Universidade Genebra)
UNIVERSIDADE DE GENEBRA Suiça 01/09/2022 31/01/2023 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 

e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por
instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 

servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência



Início Término

Necessidade prevista no PDP-UFF - 2022 Remuneração durante 
afastamento

Tipo do ônus - Dec.91.800/1985 CNPJ Razão Social País
Período da ação

Nº
Data da 

Publicação
Natureza  do afastamento para ação de 

desenvolvimento/Tipo de ato administrativo
Nº do Processo

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE
ESCOLA DE GOVERNANÇA EM GESTÃO PÚBLICA – EGGP
COORDENAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE - CPD

Nome do Servidor

Publicidade das Despesas Mensais – Afastamentos no País e no Exterior e Licenças para Capacitação

Julho - 2022

71 25/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 172992/2022-09 PAULO CRUZ TERRA
Com ônus limitado (Bolsa 

BCDSS e Max Weber 
Foundation)

SUMMER SCHOOL ''MAKING AND UN-MAKING 
WORLDS OF COERCION AND CONFINEMENT''

Alemanha 10/09/2022 17/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

72 25/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 168911/2022-68 ROSE MARY LATINI COVA Com ônus limitado (FAPERJ) UNIVERSIDADE DE COIMBRA Portugal 15/09/2022 28/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

73 28/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - ALTERAÇÃO 160391/2022-45 HUMBERTO MAROTTA RIBEIRO
Com ônus CNPq (Bolsa Pós-

doutorado Sanduíche no 
Exterior - PDE - SWE 2019)

UNIVERSIDADE DE BIRMINGHAM Reino Unido 01/09/2022 31/05/2023 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

74 28/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 173594/2022-00 ANDRE CABRAL DE ALMEIDA CARDOSO Com ônus limitado XVII Jornadas Brasileñas Chile 24/08/2022 29/08/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

75 28/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 173442/2022-07 JESUS LUBIAN RIOS Com ônus limitado

FRIB-TA

Estados Unidos 13/08/2022 21/08/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

76 28/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 173877/2022-43 RONALD MARQUES DOS SANTOS Com ônus limitado

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Portugal 10/09/2022 24/07/2023 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

77 28/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 172782/2022-11 SELMA RODRIGUES DE CASTILHO Com ônus limitado COPHELA Meeting Chile 11/09/2022 16/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

78 28/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - AUTORIZAÇÃO 173585/2022-19 THIAGO FASSARELLA DO AMARAL Com ônus limitado

UNIVERSITÉ DE RENNES 1

França 18/09/2022 01/10/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

79 28/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - CANCELAMENTO TOTAL 166129/2022-12 ROBERTO MEIGIKOS DOS ANJOS

Com ônus limitado (Agência 
Internacional de Energia 

Atômica - IAEA - passagens e 
diárias)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP) Panamá 23/07/2022 31/07/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

80 28/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - RETIFICAÇÃO 171666/2022-76 JOSE VITERBO FILHO
Com ônus 

CAPES/PROEX/PGC/UFF 
(Inscrição; e 4 Diárias/FAPERJ).

1 - EGOV2022 - IFIP EGOV-CeDEM-EPART 2022; 
2 - UNIVERSITÉ SORBONNE SCIENCES

Suécia 04/09/2022 18/09/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência



Início Término

Necessidade prevista no PDP-UFF - 2022 Remuneração durante 
afastamento

Tipo do ônus - Dec.91.800/1985 CNPJ Razão Social País
Período da ação

Nº
Data da 

Publicação
Natureza  do afastamento para ação de 

desenvolvimento/Tipo de ato administrativo
Nº do Processo

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE
ESCOLA DE GOVERNANÇA EM GESTÃO PÚBLICA – EGGP
COORDENAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE - CPD

Nome do Servidor

Publicidade das Despesas Mensais – Afastamentos no País e no Exterior e Licenças para Capacitação

Julho - 2022

81 28/07/2022 AFASTAMENTO NO EXTERIOR - RETIFICAÇÃO 169115/2022-42 MARTIUS VICENTE RODRIGUEZ Y RODRIGUES
Com ônus UFF (Diárias e 

passagens - EST/UFF)
1 - UNIVERSIDADE EUROPEIA; 2 - UNIVERSIDADE 
FERNANDO PESSOA

Portugal 09/10/2022 21/10/2022 1 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperfeiçoamento, ME, DO 
e PD e a participação em intercâmbios e eventos científicos ofertados por

instituições no exterior visando o aprimoramento e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração científica e da internacionalização.

Vide Portal da 
Transparência

82 28/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 171236/2022-54 FERNANDA CATHERINE ALVES DE ANDRADE Com ônus limitado 33.540.014/0001-57
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(UERJ)

Brasil 01/08/2022 30/08/2022
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

83 28/07/2022 AFASTAMENTO NO PAÍS - AUTORIZAÇÃO 173041/2022-49 RAVELLYN ROYA GUIMARAES BORGES Com ônus limitado 28.523.215/0001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Brasil 15/08/2022 13/11/2022
2 - Estimular e viabilizar a formação em cursos de aperf., espec., ME, DO e 

PD e a participação em eventos científicos na UFF e em instituições 
externas no país visando o aprimoramento técnico e a qualificação dos 
servidores e o aumento da colaboração e da pesquisa com instituições 

nacionais.

Vide Portal da 
Transparência

84 28/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 159782/2022-17 JEAN CARLOS MIRANDA DA SILVA 33.540.014/0001-57
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(UERJ)

Brasil 24/09/2022 22/12/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

85 28/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO 164258/2022-68 MICHAEL ANDERSON PEREIRA MARQUES 28.523.215/0001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) Brasil 01/09/2022 31/10/2022
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

86 28/07/2022 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - RETIFICAÇÃO 163924/2022-41 LUCI FARIA PINHEIRO 01.567.601/0001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) Brasil 15/10/2022 14/01/2023
3 - Desenvolver competências institucionais dos cargos e funções das 

carreiras, através de ações ofertadas na UFF e por instituições externas no 
país e no exterior, visando o aumento do pensamento crítico, da escrita, da 

investigação e produção científica, bem como a elevação do grau de 
educação formal.

Vide Portal da 
Transparência

Ricardo Campanha Carrano
Coordenador de Pessoal Docente
Pró Reitoria de Gestão de Pessoas

SIAPE 1768285
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