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AFASTAMENTO INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DOCENTE 

Definição:  

O afastamento do servidor de suas atividades para participar de congresso, conferência, 
seminário, reunião, missão científica ou evento similar no exterior, bem como para realização de 
pós-graduação e atividades de pesquisa, conforme a Resolução nº 12, de 20 de maio de 2014, que 
estabelece normas para afastamento de servidores da Unifesspa. 

Documentação Necessária para Instruir o Processo: 

Abertura de processo endereçado à Propit, contendo a seguinte documentação: 

 Requerimento padrão para afastamento do país (disponível no site da Propit/Unifesspa);  

 Convite, comprovação de inscrição ou do aceite de apresentação de trabalho e ou 
participação no evento, indicando as datas de início e fim do evento, bem como a 
instituição que o promove; 

 Ata da congregação da Unidade autorizando o afastamento; 

Nos casos de pós-graduação, acrescenta-se a seguinte documentação: 

 Termo de Responsabilidade e Compromisso; 

 Plano de estudo ou de trabalho com cronograma e previsão de conclusão; 

 Atestado e ou Comprovante de matrícula no programa; 

 Planejamento da unidade de afastamento para pós-graduação; 

 Declaração da instituição de ensino, contendo o nome do curso, o período a ser realizado 

e dados acadêmicos do discente. 

Observações: 

Deverão ser obedecidos os seguintes prazos para entrada de pedidos no protocolo-geral de 
afastamentos do País, em concordância com a Resolução nº 12, de 20 de maio de 2014: 

 Até 30 (trinta) dias antes do início do afastamento ou de sua prorrogação, em caso de 
afastamentos para realização de pós-graduação e atividades de pesquisa, conforme Título 
I;  

 Até 20 (vinte) dias antes do início do afastamento ou da prorrogação para participar de 
congresso, conferência, seminário, reunião, missão científica ou evento similar no 
exterior, a autorização de afastamento “não poderá exceder a 15 (quinze) dias e deverá 
ser concedida pelo Reitor, após manifestação favorável da(s) unidade(s) competente(s), 
conforme o setor de exercício do servidor”, conforme o Art. 16. 

 

Excepcionalmente, e somente mediante justificativa, serão aceitos os requerimentos 

formulados em prazo inferior aos acima estabelecidos. 

 

Quanto ao ônus, o afastamento do País poderá ser: 

 

 COM ÔNUS, mantida a remuneração, acrescida de bolsa ou auxílio concedida pelo 
CNPq, CAPES ou FINEP;  
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 COM ÔNUS LIMITADO, mantida apenas a remuneração ou o auxílio ou bolsa de outra 
instituição. Sem direito a passagens e diárias; 

 SEM ÔNUS, com perda total da remuneração (quando assim é exigido pela instituição 
que concede a bolsa). Sem direito a passagens e diárias. 

 

Previsão legal 

 Resolução nº 12 CONSEPE, de 20 de maio de 2014; 

 Artigos 95 e 96 da Lei 8.112 de 11/12/1990; 

 Decreto nº 1.387 de 07/02/1995; 

 Lei nº 12.772, de 28/12/2012. 


