
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
CAMPUS DE GOVERNADOR VALADARES 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 1/2018 - ECOGV 

 
 
Aprova o Ato Normativo para 
Afastamento de Docentes do 
Departamento de Economia, da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, 
campus Governador Valadares. 

 
 
O DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 
FORA – CAMPUS AVANÇADO DE GOVERNADOR VALADARES, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias,  
 
 
 
 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar o Ato Normativo para Afastamento de Docente do Departamento de 
Economia, em todo o seu conteúdo e forma. 
 
Art. 2º - Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 
Art. 3º - Publique-se no site do Departamento, para publicidade do Ato.  
 

 
Governador Valadares, data. 

  

 
 

Prof.AlexSander de Moura 
Chefe do Departamento de Economia 

  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
CAMPUS DE GOVERNADOR VALADARES 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
 

ATO NORMATIVO PARA AFASTAMENTO DE DOCENTE 
 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º Este Ato estabelece normas internas de organização para solicitação e concessão de 
afastamento de docentes para participar de programa de pós-graduação stricto sensu ou de 
pós-doutorado. 
 
Art.2º Não será permitido afastamento para realização de curso de um mesmo nível 
ouinferior ao que o(a) docente já possui, exceto para o estágio pós-doutoral. 
 
Art. 3º O Departamento poderá manter afastado, para participação em programa de pós-
graduação stricto sensu e de pós-doutorado, o número máximo de vinte por cento do corpo 
docente. 
 
Art. 4º Para fins de planejamento, o Departamento estabelecerá, anualmente, prazo para 
recebimento de intenção de afastamento. 
 
Art. 5º O(a) docente deverá comunicar ao Departamento, até 30 (trinta) dias após o efetivo 
afastamento, seu novo endereço no país ou no exterior, atualizando-o sempre que 
necessário. 

 
CAPÍTULO II – PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
 

Art. 6º - O(a) docente poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
remuneração, para participar na qualidade de aluno em programa de pós-graduação stricto 
sensu em instituição de ensino superior. 
 
§ 1oOs afastamentos para titulação em cursos do tipostricto sensu terão prioridade sobre os 
afastamentos para outras qualificações. 
 
§ 2oTerá prioridade para afastamento o docente com maior tempo em exercício na UFJF/ 
campus GV, caso ainda não tenha se afastado para este fim. 
 
§ 3oO(a)docentepoderá solicitar até 12 (doze) meses para mestrado, prorrogável por mais 
12 (doze) meses; e24 (vinte e quatro) meses para o doutorado, prorrogáveis por mais 24 
(vinte e quatro) meses, priorizando o período de participação em disciplinas obrigatórias do 
programa. 
 
§ 4o É vedado o afastamento para a realização de disciplinas isoladas. 
 



§ 5oÉ recomendado que o (a) docente informe sua intenção de qualificação ao 
Departamento com antecedência prevista em edital a ser lançado pelo Chefe de 
Departamento. 
 
I -Terá prioridade para afastamento o docente que cumprir o prazo estabelecido em edital 
indicado neste parágrafo 5º; 
 

II -Cabe à Comissão de Pesquisa e Pós-graduação (CPP) auxiliar na avaliação e ao 
Departamento de Economia julgar a contribuição da proposta de qualificação do(a) 
Docente para o desenvolvimento das atividades acadêmicas do Departamento; 
 
III - O(a) docente deverá priorizar cursos de mestrado e doutorado em Economia ou áreas 
afins, com exceção do(a)s docentes com formação básica na área de exatas. 
 
IV – O Chefe de Departamento ficará encarregado de, semestralmente, lançar edital para 
formalização da intenção dos docentes de se afastarem no semestre seguinte. Cabe ao 
Departamento aprovar o Edital proposto. 
 
§ 6o Após aprovação em processo seletivo, o(a) Docente deverá apresentar o resultado da 
seleção ao Departamento, para formalização do afastamento. 
 
I -Deverá 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;  
 
II -Sendo detentor de CD/FG, anexar cópia do documento protocolado na Gerência de 
Cadastro/PROGEPE, no qual solicita exoneração da função que ocupa; 

 

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

 
IV -O processo deverá ser enviado com o mínimo de 30 dias de antecedência da data do 
início prevista para o afastamento.  

 
§ 7oDurante período de afastamento, deverá elaborar e enviar ao Departamento relatórios 
semestrais com as atividades desenvolvidas naquele semestre (ou trimestrais, quando este 
for o caso), assinadas pelo orientador ou coordenador do curso de pós-graduação.  
 
I -O não cumprimento dessa solicitação pode levar ao cancelamento do benefício do 
afastamento e retorno imediato às atividades. 
 
§ 8oO(a) docente que se afastar e nãoconcluir os cursos previstos neste Caput não terá 
prioridade a novo afastamento até que obtenha o título para o qual oafastamento foi 
concedido, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito. 
 



I - O(a)docente poderá, para tentativa de obtenção do título, sem afastamento, pleitear uma 
carga horária de ensino reduzida ao mínimo legal, por 6 (seis) meses, prorrogável por mais 
6 (seis), apresentando justificativas para essa flexibilização. 
 

 
CAPÍTULO III – PARTICIPAÇÃO EM ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

 
Art. 7º O(a) docente poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
remuneração, para participar em programa de pós-doutorado. 
 
§ 1oO(a) docente deverá cumprir seu estágio probatório antes do período previsto para 
afastamento. 
 
§ 2oPoderá solicitar até 12 (doze) meses para realização do pós-doutorado. 
 
§ 3o – Terá prioridade para o afastamento que trata este Caput o(a) docente com maior 
tempo no Departamento de Economia da UFJF-GV, caso ainda não tenha se afastado para 
este fim. 
 
§ 4o- Deverá informar suaintenção de qualificação com, no mínimo,8 (oito) meses de 
antecedência da data inicial prevista para afastamento. 
 
I - O(a) docente deverá apresentarPlano de Atividades, conforme Anexo 1, que deverá ser 
avaliado pela Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP) e aprovado pelo Departamento 
de Economia; 
 
II - Para cursos nacionais, serão priorizados apenas aqueles com conceito Capes 5 (cinco), 
caso seja o primeiro afastamento para este fim, e a partir da segunda solicitação de 
afastamento, serão priorizados apenas centros com conceito Capes igual ou maior que 6 
(seis); 
 
III - A qualificação em estágio pós-doutorado deverá estar vinculada aos objetivos 
institucionais dapesquisa e pós-graduação do Departamento de Economia; 
 
IV - Solicitação de afastamento para estágio de pós-doutorado realizado fora da UFJF terá 
prioridade sobre pedidos para cursos da UFJF; 
 
V - O docente que informar sua intenção de afastamento e desistir dessa solicitação, sem 
justificativa, poderá ter pedido de afastamento negado em ano subsequente; 
 
VI - O Departamento deverá avaliar a justificativa de desistência de afastamento, após 
comunicação da intenção. 
 
§ 5oApós aprovação em processo seletivo, o(a) Docente deverá apresentar ao Departamento 
o comprovante de aceite da instituição de ensino, para formalização do pedido de 
afastamento. 
 



I - O docente que tiver processo de afastamento aprovado e desistir do benefício, sem 
justificativa, poderá ter pedido de afastamento negado no ano subsequente; 
 
II – O Departamento deverá avaliar a justificativa de desistência de afastamento, após 
aprovação do benefício. 
 
§ 6o –O Departamento deverá dar prioridade ao afastamento avalizado de docentes que 
ainda não realizaram estágio pó-doutoral; segundamente, aos que estão em seu segundo 
estágio; e assim sucessivamente. 
 
§ 7o - Docentes vinculados (quadro permanente) a programa de pós-graduação terão 
prioridade para afastamento que trata esse Caput sobre o(a)s docentes não vinculados à pós-
graduação. 
 
§ 8o - Na ausência da figura do professor substituto, quando da indicação da intenção de 
afastamento, o docente deverá acrescentar aoPlano de Atividades: 
 
A) Indicação de, no mínimo, 2 (dois) docentes que irão assumir carga horária adicional de 
disciplinas, para além das 8 (oito) horas mínimas estabelecidas; de orientação de 
monografia; e de carga horária com atividades administrativas e institucionais, seja em 
comissões, comitês ou cargos administrativos. 
 
I-Caso o(a)s docentes voluntários que assumam a carga horária adicional desistam, sem 
justificativas, das atividades durante o período de afastamento, o Departamento poderá 
cancelar o benefício do afastamento; 
 
II - Caso o(a)s docentes voluntários que assumam a carga horária abandonem o 
compromisso, por força maior ou motivo fortuito, o(a) docente afastado(a) poderá indicar 
novos voluntários. 
 
§ 9o - Deverá elaborar e enviar ao Departamento relatório semestral com as atividades 
desenvolvidas naquele semestre, assinadas pelo orientador ou coordenador do estágio pós-
doutoral.  
 
I -O não cumprimento da solicitação prevista no Parágrafo 9ºpode levar ao fim da 
concessão de afastamento e retorno imediato às atividades na UFJF. 
 
§ 10º– O(a) docente afastado(a) para pós-doutorado deve apresentar ao Departamento, após 
60 (sessenta) dias do término do afastamento, um relatório final de atividades, conforme 
modelo proposto pela Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP) deste Departamento. 
 
I - O relatório deverá indicar o estabelecimento ou não de parcerias e/ou convênios com as 
instituições de destino, nacionais ou estrangeiras, publicações e produções conjuntas ou 
aceitas para publicação, com respectivas fundamentações; 
 
II - O relatório deverá conter uma descrição de plano de difusão da experiência acadêmica 
por meio de conferências, seminários ou congêneres, para divulgação dos resultados 



obtidos garantindo, no mínimo, a realização de um evento público nas dependências da 
UFJF; 
 
III -O relatório apresentado deverá ser avaliado e homologado pelo Departamento, até a 
segunda reunião ordinária após a entrega do relatório final; 
 
IV -O relatório, junto aos comprovantes de realização do plano de difusão de que trata o 
§X, deverá ser encaminhado a PROPP até seis meses após o retorno do(a) docente.  
 
§11º- O descumprimento das obrigações descritas no Parágrafo10poderá levar ao 
impedimento de novo pedido de afastamento nos anos subsequentes.  
 
 

CAPÍTULOIV– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 8º - Os demais casos previstos para afastamento serão avaliados conforme a Legislação 
Federal vigente e os dispositivos institucionais criados pela UFJF. 
 
Art.9º Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Economia. 
 
Art.10º Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura. 
  



ANEXO 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 
CAMPUS GOVERNADOR

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
 
 
PLANO DE ATIVIDADES DO PROFESSOR COM PEDIDO DE AFASTAMENTO 

 
 
NOME:  
 
DATA PREVISTA DE INGRESSO NO 
      
INSTITUIÇÃO:  
      
LINHA DE PESQUISA:  
      
TEMA A SER PESQUISADO:
      
COORDENADOR DO CENTRO:
      
ORIENTADOR/SUPERVISOR:  
      
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

PLANO DE ATIVIDADES DO PROFESSOR COM PEDIDO DE AFASTAMENTO 
PARA PÓS-DOUTORAMENTO 

DATA:  

DATA PREVISTA DE INGRESSO NO PROGRAMA: SEMESTRE ATUAL:
      

 

TEMA A SER PESQUISADO: 

COORDENADOR DO CENTRO: 

ORIENTADOR/SUPERVISOR:   

  

ORA 

PLANO DE ATIVIDADES DO PROFESSOR COM PEDIDO DE AFASTAMENTO 

SEMESTRE ATUAL: 



 
1. Descrever histórico de pesquisas no triênio anterior ao pedido de afastamento, 

conforme os pontos abaixo:  
 

1.1.Publicações realizadas (citar de acordo com as normas da ABNT e anexar primeira 
página do artigo); 

 
1.2.Artigos aceitos para publicação (citar de acordo com as normas da ABNT e anexar 

carta de aceite); 
 
1.3.Artigos submetidos (citar de acordo com as normas da ABNT e anexar comprovante 

de submissão); 
 
1.4.Artigos em preparação no período; 
 
1.5.Outras atividades realizadas no período (apresentação de trabalhos em congressos, 

participação em eventos, revisão de artigos, orientações de iniciação científica, na 
graduação e pós-graduação e participação em projetos de pesquisa financiados). 

 
2. Descrever plano de pesquisa 
 

2.1. Objetivo do pós-doutoramento: 
 
2.2. Indicação de atividades de pesquisa que desenvolverá nos 12 meses anteriores ao 
período de afastamento (apresentação de trabalhos em congressos, participação em 
eventos, revisão de artigos, orientações de iniciação científica, na graduação e pós-
graduação e participação em projetos de pesquisa financiados): 
 
2.3. Indicação de atividades de pesquisa que desenvolverá nos 12 meses posteriores ao 
período de afastamento (apresentação de trabalhos em congressos, participação em 
eventos, revisão de artigos, orientações de iniciação científica, na graduação e pós-
graduação e participação em projetos de pesquisa financiados): 

 
3. Descrever plano de publicações esperadas durante o período de pós-doutoramento: 
(Deverá submeter, no mínimo, um artigo para periódico com QualisA). 

 
4. Cronograma de atividades 
 
 
Parecer da Comissão de Pesquisa e Pós-graduação (CPP):  
(  ) Satisfatório (  ) Insatisfatório 
 
Observações da Comissão: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 


