
 

PRÓ-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS 
 

AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
 E PÓS-DOUTORADO 

 REQUERIMENTO INICIAL, ALTERAÇÃO OU PRORROGAÇÃO 

RH – 101
Docente 

 

Instrução do Processo:  

1. Anexar justificativa da necessidade de afastamento e perspectiva de trabalho após a conclusão do programa de 
capacitação, de acordo com o Plano Departamental, com anuência da Chefia Imediata;  

2. Sendo detentor de CD/FG, anexar cópia do documento protocolado na Gerência de Cadastro/PROGEPE, no 
qual solicita exoneração da função que ocupa. 

3. Em caso de Pós-graduação ou Pós-doutorado cursados no domicílio de trabalho, apresentar justificativa 
fundamentada da necessidade de dedicação exclusiva ao curso, emitida pelo orientador ou coordenador do 
curso. 

4. Documentos em língua estrangeira deverão vir acompanhados das respectivas traduções e visto do requerente. 
 

OBSERVAÇÕES: 

a) O processo deverá ser enviado com o mínimo de 30 dias de antecedência da data do início prevista para o afastamento.  
b) Não abrir processo para Alteração ou Prorrogação do Afastamento (o formulário será anexado ao processo do 

requerimento inicial, devendo ser indicado, no entanto, o número do mesmo no campo próprio). 
c) Prazo máximo de afastamento: Mestrado - 24 meses; Doutorado - 48 meses e Pós-Doutorado - 12 meses. (Decreto 

5.707/2006, Art. 9º, Parágrafo único). 
 
 
 

Marcar a opção e anexar ao processo:  

  Requerimento Inicial: Pós-graduação stricto sensu - Comprovante de matrícula no curso, em que conste a data final 
provável do mesmo. 

                                           Pós-Doutorado - aceite da Instituição e/ou do orientador. 

  Alteração:                     Documentação comprobatória e/ou justificativa fundamentada. 

  Prorrogação:                Documentação comprobatória da continuidade do programa. 
 
 
 

REQUERENTE 
      

MATRÍCULA SIAPE 
      

E-MAIL 
      

TELEFONE 
      

UNIDADE/SUBLOTAÇÃO 
      

PROCESSO N.º 
      

 
 
 

AFASTAMENTO:                          No País                                              Exterior 

Data de INÍCIO DO AFASTAMENTO, conforme exposto no item 03 do 

 Campo 02 deste formulário: 

   A partir de       /       /      , subitem I. 

  A partir de       /       /      , subitem II. 

   A partir da contratação do professor substituto, subitem III. 

 

 

 DATA DE TÉRMINO DO AFASTAMENTO 

      /       /       

ou 

   Autorizado por _____________  

                                (anos/meses) 

 

Nível do curso de Pós-graduação: 

 Mestrado        Doutorado       Pós-doutorado 

Bolsa de estudos: 

    Sem bolsa de estudos        

    Outra opção: ______________________

 

CURSO PRETENDIDO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

INSTITUIÇÃO E ENDEREÇO 

 

PROGEPE – JUL/2017                                                                                                                                               01 de 02 



 
 
 
 

01 Ao Chefe imediato 
 

Venho requerer autorização para participação em programa de pós-graduação e declaro estar ciente que: 

1. Tenho conhecimento do disposto na Lei 8.112/90, art.96-A, §2º, §3º, § 4º, “§ 5º  e “§ 6º.  

2. Devo apresentar ao setor responsável, sempre que solicitado pela Administração da Universidade, o 
relatório de atividades visado pelo orientador e o certificado de aproveitamento expedido pela Instituição na qual 
realizo o curso. 

3. Devo informar à PROGEPE, por meio do formulário RH-103, a interrupção, o desligamento ou a 
conclusão, do programa de pós-graduação, atentando para informar a data de retorno e anexar documentos 
comprobatórios. 

4. Imediatamente após a interrupção, o desligamento ou a conclusão do programa de capacitação, deverei 
retornar às atividades na UFJF. 

5. Deverei obter informações sobre férias e remuneração junto à Coordenação de Administração de Pessoal 
(CAP/PROGEPE), para sanar dúvidas e evitar eventuais prejuízos. 
 
Em        /       /                                             _____________________________________ 

                                                                                                       Servidor  
 

02 À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE 
 

Parecer(es) favorável(eis), conforme proposto, cuja capacitação é de interesse desta Instituição e declara 
estar ciente: 

 

1. Deverá solicitar ao servidor, sempre que necessário, o relatório de atividades visado pelo orientador e o 
certificado de aproveitamento expedido pela Instituição na qual o servidor realiza o curso. 

2. Deverá informar à PROGEPE, a data de retorno às atividades do servidor de referência por meio do formulário 
RH-103. 

3. O afastamento será concedido conforme segue: 
 

I.  A partir da data solicitada pelo servidor docente, tendo em vista que seu afastamento foi referendado pelo 

Departamento, que assumirá suas atividades. 

II.  A partir da data solicitada pelo servidor docente, tendo em vista que seu afastamento foi referendado pelo 

Departamento, que assumirá suas atividades, até a contratação do professor substituto. 

III.   A partir da contratação do substituto, tendo em vista que as atividades do servidor docente necessitam de 

substituição para serem desenvolvidas. 

 

 
 APROVAÇÃO: 

Conselho Departamental, reunião em ___/___/___             Conselho da Unidade, reunião em  ___/____/___ 

 

Em        /       /       

 

________________________________                         ________________________________ 
                      Chefe Imediato                                                            Diretor da Unidade 

                  (Assinatura e Carimbo)                                                          (Assinatura e Carimbo) 
PROGEPE – JUL/2017 02 de 02

 


	Requerimento Inicial Pósgraduação stricto sensu  Comprovante de matrícula no curso em que conste a data final: Off
	Alteração: Off
	Prorrogação: Off
	REQUERENTE: 
	MATRÍCULA SIAPE: 
	EMAIL: 
	TELEFONE: 
	UNIDADESUBLOTAÇÃO: 
	PROCESSO N: 
	No País: Off
	Exterior: Off
	DATA DE TÉRMINO DO AFASTAMENTO: Off
	A partir de: Off
	A partir de_2: Off
	A partir da contratação do professor substituto subitem III: Off
	Autorizado por: Off
	ou: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	Sem bolsa de estudos: Off
	Outra opção: Off
	CURSO PRETENDIDO: 
	ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 
	INSTITUIÇÃO E ENDEREÇO: 
	undefined_4: 
	Text1: 
	asdasd: 
	fgdfg: 
	asdfgdfgdfg: 
	as: 
	asdf: 
	asdasgfgfg: 
	hg: 
	asdghjty: 


