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REGULAMENTO 01/2017 

 

Define os critérios de afastamento para qualificação 

dos servidores Técnico-administrativos em 

Educação da Faculdade de Medicina campus JK - 

FAMED/UFVJM. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º – O presente Regulamento dispõe sobre normas, critérios e procedimentos para 

o afastamento dos servidores técnico-administrativos pertencentes ao Quadro 

Permanente da Faculdade de Medicina campus JK - FAMED/UFVJM para participação 

em programas de pós-graduação stricto sensu, pós-doutorado e cursos de curta e média 

duração, observado o disposto nas Leis 8.112/90 e 11.091/05, Decretos 5.707/06, 

91.800/85, 1.387/95, Nota Técnica nº 6197/2015-MP e demais normas legais 

pertinentes à matéria.  

 

Art. 2º – A concessão do afastamento para qualificação em programas de pós-

graduação stricto sensu, pós-doutorado e cursos de curta e média duração do pessoal 

técnico-administrativo da FAMED estará ligada ao interesse da Administração e tem 

como principais objetivos:  

 

I. promover a pesquisa científica e a geração de conhecimento em nível avançado 

em áreas de interesse da Universidade, visando à eficiência e à efetividade das 

ações realizadas pela Universidade no cumprimento de sua missão institucional;  

 

II. aprimorar a qualificação dos servidores da FAMED; 

 

III. criar condições necessárias à preservação de uma cultura organizacional 

comprometida com a inovação e com a permanente adequação das competências 

dos servidores técnico-administrativos aos objetivos da UFVJM.  

 

CAPÍTULO II 

DO CONCEITO DE AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO 



Art. 3º - Caracteriza-se como afastamento para capacitação/qualificação a dispensa 

temporária do servidor do exercício das atividades de seu cargo para participar de 

diferentes modalidades de aperfeiçoamento, desenvolvimento e qualificação, que 

venham a contribuir com a melhoria de sua eficiência e com a qualidade dos serviços 

prestados, conforme legislação vigente: Decreto 5.824/06, 5.825/06, Lei 8.112/90, Lei 

11.091/05, Lei 9.527/97. 

Art. 4º - O benefício para capacitação/qualificação poderá ser concedido através de 

afastamento integral ou concessão de horário especial, conforme as seguintes 

definições: 

 I - O afastamento integral é aquele em que o servidor recebe liberação total da carga 

horária de seu regime de trabalho para dedicação exclusiva à atividade de 

capacitação/qualificação. 

II - A concessão de horário especial é aquela em que o servidor recebe liberação de até 

50% da carga horária relativa ao seu regime de trabalho para capacitação/qualificação; 

Art 5° - Dois ou mais servidores poderão cumprir horário especial desde que não haja 

prejuízo às atividades da Unidade – FAMED. 

Art 6° - O afastamento integral não será concedido simultaneamente a dois ou mais 

servidores que desempenham as mesmas atribuições, exceto quando do interesse da 

Administração. 

CAPÍTULO III 

DO AFASTAMENTO PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO “stricto sensu” 

MESTRADO, DOUTORADO OU PÓS-DOUTORADO 

Art. 7º – A solicitação do servidor para participar de Programa de Pós-Graduação 

stricto sensu ou pós-doutorado deverá obedecer ao prazo mínimo de 90 (noventa) dias 

antes do início do afastamento. 

Art. 8º – A duração do afastamento integral para qualificação do servidor técnico-

administrativo da UFVJM, na forma da legislação vigente, será de, no máximo: 

I – 24 (vinte e quatro) meses para mestrado; 

II – 48 (quarenta e oito) meses para doutorado; 

III – 12 (doze) meses para pós-doutorado; 

§ 1º A concessão de afastamento de que trata o caput deste artigo não poderá ocorrer 

durante o período de estágio probatório, conforme legislação vigente. 

 

§ 2º Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente 

serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou 

entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, 

incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para 



tratar de assuntos particulares, para gozo de licença capacitação ou com fundamento 

neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 

 

§ 3º Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão 

concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade 

há, pelo menos, quatro anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham 

se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste 

artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 

 

Art. 9º – O técnico-administrativo que obtiver afastamento integral assume 

compromisso de, quando de seu retorno, permanecer obrigatoriamente na UFVJM por 

um período, no mínimo, igual ao do afastamento, sob pena de ter que restituir em 

valores atualizados as quantias dela recebidas durante o período correspondente 

conforme legislação vigente. 

 

Parágrafo Único. No caso de aposentadoria ou exoneração, antes de cumprido o 

disposto no caput deste artigo, deverá o servidor ressarcir o órgão ou entidade dos 

gastos de seu afastamento. 

 

Art. 10 – O afastamento para realização de cursos de pós-graduação em nível stricto 

sensu no país somente será autorizado para cursos já credenciados pelo Conselho 

Nacional de Educação e recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, na data da entrada do requerimento do técnico-

administrativo no setor em que estiver lotado. 

CAPÍTULO IV 

DA LICENÇA PARA CURSOS DE CURTA E MÉDIA DURAÇÃO 

Art. 11 - A concessão de licença ampara-se no disposto no art. 87, da Lei nº 

8.112/1990: “Após cada quinquênio de efetivo exercício o servidor poderá, no interesse 

da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 

remuneração, por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional”. 

§ 1º São consideradas ações de capacitação os cursos de qualificação e de formação nas 

modalidades presenciais, semipresenciais ou à distância, os treinamentos em serviço, 

estágios, cursos de aperfeiçoamento e cursos ofertados em intercâmbio, com carga 

horária mínima de 60 horas para a licença de 1 mês, 120 horas para a de 2 meses e 180 

horas para a de 3 meses. 

§ 2º A licença para capacitação poderá ser parcelada, não podendo a menor parcela ser 

inferior a 30 (trinta) dias. 

§ 3º Os períodos de licença não são acumuláveis. 

§ 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. 



§ 5º Será computado para todos os efeitos e reconhecido como efetivo exercício o 

período de licença para capacitação. 

§ 6º Caso ocorra solicitação simultânea da concessão da licença, que trata o caput deste 

artigo, de dois ou mais servidores que desempenham as mesmas atribuições, terá 

prioridade o servidor com Portaria de Nomeação de menor número. 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DE AFASTAMENTO, 

HORÁRIO ESPECIAL E LICENÇA PARA CURSOS DE CURTA E MÉDIA 

DURAÇÃO 

Art. 12 – O processo de afastamento, concessão de horário especial ou licença para 

cursos de curta e média duração serão instaurados pela Congregação da FAMED, com a 

solicitação dirigida à chefia imediata, instruído a partir dos seguintes documentos: 

I – Requerimento para afastamento, concessão de horário especial ou licença para 

cursos de curta e média duração do técnico-administrativo; 

II – Termo de compromisso atestando ciência do servidor técnico-administrativo quanto 

a esta Resolução; 

III – Documento comprobatório de aprovação em Programa de Pós-Graduação 

credenciado pelo Ministério da Educação e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

CAPÍTULO IV 

DA ANÁLISE DOS PEDIDOS 

Art. 13 - Na análise dos pedidos de afastamento, concessão de horário especial e licença 

para cursos de curta e média duração, serão consideradas as especificações sobre o 

ambiente organizacional, conforme Decreto Presidencial 5.824, de 29 de junho de 2006, 

que estabelece procedimentos para a concessão do incentivo à qualificação e para a 

efetivação do enquadramento por nível de capacitação dos servidores técnicos 

administrativos. 

Art. 14 – O processo formal de solicitação de afastamento e/ou licença das atividades 

deverá estar munido de todos os documentos exigidos pela Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas (PROGEP) e acrescido da proposta de funcionamento do setor, nos casos de 

afastamento total para a qualificação em programas de pós-graduação stricto sensu. 

Art. 15 - O afastamento para qualificação no exterior obedecerá, além das normas da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), à legislação 

Federal pertinente. 

Art. 16 - Para qualificação em cursos de pós-graduação stricto sensu mestrado, 

doutorado ou pós-doutorado, na ocasião em que mais de um servidor solicite o 

benefício, e que a concessão do benefício para estes servidores vier a comprometer o 



pleno funcionamento das atividades na FAMED, terá prioridade o servidor que se 

enquadrar nos critérios, respeitando-se a seguinte ordem de desempate: 

1° - Correlação do curso pretendido ao ambiente organizacional, seguindo critérios da 

CAPES; 

2° - Maior tempo de serviço na UFVJM; 

3° - Maior tempo de serviço na Administração Pública; 

4° - Idade mais elevada; 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17 – O servidor técnico-administrativo afastado para participar em programas de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, deverá encaminhar à chefia imediata documento 

comprobatório de aproveitamento / conclusão dos créditos da disciplina ou equivalente, 

semestralmente. 

 

Art. 18 – Os afastamentos para o exterior obedecerão ao disposto na legislação federal 

pertinente, observadas às normas emanadas dos Órgãos de Fomento e da UFVJM, bem 

como em consonância com as demais normas legais aplicáveis à espécie.  

 

Art. 19 – O servidor deverá aguardar a aprovação de seu afastamento integral pela 

Reitoria, sob pena de incorrer em falta não justificada ao trabalho.  

 

Art. 20 – Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no 

período previsto, deverá ressarcir o órgão ou entidade dos gastos com seu 

aperfeiçoamento, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a 

critério do dirigente máximo do órgão ou entidade conforme legislação vigente. 

 

Art. 21 – Os casos omissos serão resolvidos pela Congregação da FAMED. 

 

Art. 22 – Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

 

Cynthia Fernandes Ferreira Santos 

Diretora da FAMED/ UFVJM 

  

 

Diamantina, 21 de junho de 2017. 


