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Universidade Federal do Amazonas

Conselho Universitério

RESOLUQAO N° 02012013

Regulamenta o afastamento para capacitagao dos

servidores da UFAM e normatiza os processes de

afastamento - com esta finalidade.

A REITOBA DA UNIVERSIDADE FEDERAL D0 AMAZONAS E PRESIDENTE DO

CONSELHO UNIVERSITARIO, usando das atribuigoes estatutarias,

CONSIDERANDO 0 teor do Processo n.° 001/2013/CONSUNIIUFAM;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os processos de afastamento dos

servidores da UFAM a legislagéo vigente;

CONSIDERANDO como agao prioritaria da UFAM a capacitagzao de seu pessoal

docente e técnico-administrativo em educagao, no ambito de uma Politica lnstitucionai que enfatize a

qualificagao e a atualizagao sistematica dos recursos humanos da Universidade para 0 exercicio pleno

e eficiente de suas atividades;

CONSIDERANDO a necessidade de adequagao da tramitagao administrativa dos

processos de afastamento dos Servidores da Universidade Federal do Amazonas;

CONSIDERANDO o Parecer do Relator, aprovado na reuniao extraordinéria realizada

em 18 de outubro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1° - Ficam instituidas as normas de afastamento para capacitagao dos sen/idores

da UFAM estabelecidas nos seguintes niveis formativos:

I. cursos de Pos-Graduagéo stricto sensu: mestrado e doutorado;

II. cursos de Pés—GraduaQéo Iato sensu (especializagao);

III. estégio Pos-Doutoral;

IV. eventos de capacitagao, conforme estabelecido no Decreto n.° 5.707/2006.

Art. 2° - Fica constituida a Comissao de Capacitagao dos Servidores da UFAM —

CCS/UFAM, com as seguintes atribuigoesz

I. analisar os pedidos de afastamentos para capacitagao e emitir parecer a

respeito;

II. elaborar 0 Plano lnstitucional de Afastamento para Capacitagao
—

PIAC;

III. assessorar a Reitoria na execugéo do PIAC.

§ 1° - A Comfssao é constituida por: \
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a) um representante da Pro-reitoria de Pesquisa e Pos-Graduaqao
— PROPESP;

b) um Representante do Departamento de Recursos Humanos
— DRH;

e) um Representante do Departamento de Planejamento lnstitucional — DPI;

d) 03 (trés) representantes docentes da Comissao Permanente de Pessoal Docente

- CPPD, sendo um das Unidades Académicas fora da sede;

e) 03 (trés) representantes técnico-administrativos em educagao da Comissao

lnterna de Supervisao — CIS. sendo um das Unidades Académicas fora da sede;

§ 2° - A CCS/UFAM sera presidfda por um dos membros, escolhido entre seus pares.

§ 3° - O mandato dos membros da CCS/UFAM sera de 02 (dois) anos, permitida uma

(mica recondugéo. por igual periodo.

Art. 3° - O afastamento dos servidores para capacitagao sera efetuado conforme 0

Plano lnstitucional de Afastamento para Capacitaqéo — PIAC, que é o instrumento de planejamento e

execugao da politica de capacitagéo para formagéo e desenvolvimento de recursos humanos da

instituigao, inclusive as licengas para capacita<;ao_

Art. 4° - 0 PIAC sera construido a partir da consolidagéo dos Planos trienais de

Capacitagéo das carreiras de Docente e Técnico-Administrative em Educagao
—

PCDT, a fim de

permitir a identificagao da situagao de cada unidade ou orgao suplementar.

§ 1° — O PCDT sera elaborado por cada Unidade Académica, Unidade Administrative e

Orgao Suplementar, e devera propiciar a capacitagao gradual dos seus membros, de mode a oferecer

iguaf oportunidade.

§ 2° - Devem constar do PCDT as necessidades de capacitagao dos respectivos

servidores, considerando-se as atividades que realizam na lnstituigao.

§ 3°
- O PCDT trienat deve contemplar, obrigatoriamente:

I. As areas prioritarias dos estudos para capacitagéo dos servidores, com vista

aos interesses do ensino, da pesquisa. da extensao e da adminisiragéo;

II. lndicagao dos critérios utilizados para fins de capacitagao;

III. Previsao de afastamento dos servidores, por ano.

§ 4° - O PCDT devera ser analisado em relaoao a viabilidade e impacto para o

funcionamento da UFAM e aprovado pelos respectivos CONDEP, CONDIR, Unidades Administrativas

ou Orgaos Suplementares.

§ 5° - O PCDT devera ser encaminhado a CCS/UFAM a cada O3 (trés) anos, aré 30 de

margo do ano que antecede a finalizagéo do PIAC em andamento na instituigao.

15 6° - As Unidades Académicas, Administrativas e Orgaos Suplementares que

encaminharem o PCDT a CCS/UFAM fora do prazo, perderao a prioridade e somente terao o seu plan

analisado no proximo ajuste anual.

@’
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Art. 5° - O PIAC e os ajustes anuais, elaborado pela CCS/UFAM com base no PCDT,

serao submetidos pela Reitoria a homologaoao pelo Conselho de Administragao, até 30 de novembro

do ano que antecede a finalizaoao do PIAC em andamento na instituigao.

Paragrafo Unico — O PIAC podera sofrer ajuste anuai pela CCS/UFAM, com inclusao

ou alteraoao do quadro de servidores e ano de saida para capacitaoao no triénio vigente, com

encaminhamento do ajuste até 30 (trinta) de setembro de cada ano.

Art. 6° - O PIAC Ievara em consideragao as diretrizes Institucionais para a formaoéo e

desenvolvimento de recursos humanos. as metas a serem atingidas na forrnagao de recursos

humanos, e apresentara:

I. analise estatistica da situaoao dos recursos humanos de cada Unidade e Area

do Conhecimento;

II. analise critica resultante do acompanhamento do desempenho dos servidores

em formaqao;

III. previsao do nflmero de servidores que pretendem se afastar a cada ano do

triénio, por unidade/departamento/orgéo suplementar e area de conhecimento‘

Art. 7° — O servidor poderé afastar-se das fungoes para capacitaoao em instituigao

nacional ou internacional, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus em razao da

atividade funcional, obedecidas as exigéncias contidas na legislaoao vigente.

§ 1° - Ao servidor docente inserido no Plano de Carreiras e Cargos do Magistério

Federal podera ser concedido o afastamento para realizaoao de mestrado ou doutorado

independentemente do tempo de exercicio do cargo na lnstituioao.

§ 2° -
0 servidor que realizar a capacitagéo em instituigao internacional devera

revalidar o diploma conforme a legislagzao vigente, fazendo jus ao incentivo funcional a partir da data de

solicitagao da revalidaoao.

§ 3° — A0 servidor que cursar a Pos-Graduaoao no exterior, nao sera concedida

exoneragéo ou licenoa para tratar de interesse particular antes de decorrido periodo igual ao do

afastamento, ressaivada a hipotese de ressarcimento ao erario ptibiico.

Art. 8° - Somente sera considerado o pedido de afastamento do servidor para

participar de Cursos de Especializagao, Mestrado. Doutorado, que atenda os seguintes critérios:

1. mac ter cursado Pos-Graduaoao no mesmo nivel solicitado;

II. que a area de conhecimento esteja em conformidade com as Iegislagoes

vigentes e com o PCDT elaborado pela Unidade Académica, Unidade

Administrativa e Orgao Suplementar, em que estiver Iotado;

III. desempenhado atividades na Instituigao, no minimo, por tempo igual ao do

afastamento anterior, em caso de novo pedido;

IV. apresentar carta de aceite da instituigao onde sera desenvolvida a pos-

graduaoao;

V. que obtenha aprovagéo do orgao maximo deiiberativo da Unidade de lotagao.
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Art. 9° - O servidor que nao obtiver 0 titulo que gerou o afastamento, Somente podera

ter direito a nova autorizagao apés permanecer no exercicio do cargo por tempo iguai ou superior

aquele em que esteve afastado.

Art. 10 — Somente serao considerados os pedidos de licenga para capacitagao

profissionai dos servidores que:

1. estiverem em efetiva atividade na Instituigao ha pelo menos 5 (cinco) anos,

ininterruptos;

II. tenham seus pedidos aprovados no orgao maximo deliberativo da Unidade de

iotaoéo, conforme legislagfao vigente.

Art. 11 - A licenga para capacitagéo profissional devera ser solicitada ao dirigente

maximo da instituigéo onde o servidor se encontrar em exercicio, podendo sua inscrioao ser custeada

pelo referido orgéo.

§ 1° - A licenga para capacitaoao profissional podera ser parceiada, nao podendo a

primeira parte ser interior a 30 (trinta) dias.

§ 2° - A licenga para capacitagao profissional podera ser utilizada integralmente para a

elaboragéo de Trabalho de Conciuséo de Curso de Graduaoéo, de Especializagéo, de dissertagao de

mestrado ou tese de doutorado.

"

Art. 12 - Seréo considerados os pedidos para a realizagao de Pés-Doutorado dos

sen/idores que:

F possuirem titulo de Doutor ha. no minimo, 4 (quatro) anos;

II. que nao tenham se afastado por licenga para tratar de assuntos particulares nos

quatro anos anteriores a data da solicitagao;

III. estiver inserida no PCDT da Unidade Académica, Administrativa ou Orgao

Supiementar;

IV. apresentar carta de aceite da instituigao onde pretende desenvolver as

atividades do estagio pos-doutorai;

V. sendo docente, esteja credenciado Como professor em programa de pos-

graduagao stricto sensu ha pelo menos 02 (dois) anos, salvo se na Unidade de

lotagao nao existir programa na area de atuagao do interessado.

Art. 13. A soiicitagao de afastamento para capacitagao devera ser dirigida a Reitoria

para anaiise e parecer da CCS/UFAM, em consonancia com o PIAC e a regulamentaoao vigente,

acompanhada, obrigatoriamente, da manifestagao favoravel do Departamento Académico. do CONDEP

ou CONDIR, da Unidade Académica, da Unidade Administrative ou Orgéo Suplementar de Iotagao.

Paragrafo Unico - A Reitoria submetera 0 pedido a CCS/UFAM que emitira parecer

fundamentado e conclusivo, encaminhando-o a Reitoria para procedimentos Iegais.

Resoluqéo n° 020/2013 — CONSUN|, de 18.10.2013.



,,- Ministério da Educaefi o

Universidade Federal do Amazonas

_
A
/ Conselho Universitério

Art. 14 - As autorizaqoes para afastamento serao concedidas segundo 0 estabelecido

na Iegislagao vigente.

Art. 15 - O afastamento para capacitagéo tera a seguinte duragao:

I. ate 24 (vinte e quatro) meses para o Mestrado;

II. até 48 (quarenta e oito) meses para o Doutorado;

Ill. ate 12 (doze) meses para especializacao ou Pos-doutorado;

IV. até 06 (seis) meses, para estagio.

§ 1°
— Se houver mudanga do nivel de formagao de Mestrado para Doutorado, a

solicitagao de alteragéo do prazo de afastamento do servidor devera ser subrnetida a anuéncia de sua

Unidade de lotagéo em ate 18 (dezoito) meses apos o inicio do mestrado.

§ 2°- Em caso de mudanga de nivel de mestrado para doutorado o tempo total de

afastamento nao poderé exceder 48 (quarenta e oito) meses.

§ 3° - E vedado ao servidor afastado para cursar mestrado ou doutorado assumir

quaisquer atividades académicas e administrativas.

§ 4° - O servidor afastado para cursar pos-doutorado somente podera participar de

atividades de Pos~Gradua9z"ao stricto sensu.

Art. 16 - O servidor podera ser liberado para frequentar Curso de Pos-Graduagao Lato

Sensu (Especializagao), exclusivamente, durante os horarios de realizagao do curso, caso estes

coincidam com a sua jornada de trabalho.

Art. 17 - A documentagao necessaria para a tramitagao do processo de afastamento

para capacitagao sera:

I. Solicitaoao de afastamento do interessado dirigido a Reitoria;

II. Formulario de Cadastro do Servidor para curso de capacitar;ao,'

III. Formulario de Solicitagao de Afastamento do Pais, quando for o caso;

IV. Carta de aceite do Programa de Pos-Graduagao da lnstituioao de destino, no

caso de pos—gradua(;ao;

V. Termo de Compromisso assinado peio Servidor;

VI. Comprovagao de inscrigao do curso pretendido, no caso da licenga capacitagéo;

VII. Ata ou documento de aprovagao do afastamento do orgao maximo deliberative

de sua Unidade de lotaqao.

Art. 18 - O servidor somente podera se afastar do cargo a partir da publicagao da

Portaria autorizadora, devendo permanecer em atividade ate aqueia data.

Parégrafo Unico - O servidor que se afastar do cargo sem a devida autorizagao da

Reitoria. estara sujeito a sangées disciplinares.

(

1

Art. 19 - Concedido o afastamento para capacitagao, 0 servidor se obrigara a:
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I. enviar frequéncia mensal a Unidade ou Orgao Suptementar de lotagao até 0 5°

dia Util do més subsequente, conforme modelo em anexo;

II. enviar a PROPESP e a respectiva Unidade ou Orgao Suplementar de lotagao,

semestralmente, relatorio de desempenho, com analise feita pelo orientador

para efeito de acompanhamento, conforme modelo em anexo;

III. manter os dados pessoais atualizados (nome, enderego. telefone. e-mail) e, se

for 0 case, do procurador em Manaus;

IV. prestar a UFAM todas as informagoes académicas sofcitadas;

V. reassumir as atividades na UFAM, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apos a

conclusao do curso.

VI. comunicar por escrito a PROPESP e a Unidade ou Orgao Suplementar de

Iotagzao qualquer auséncia do local de destino do curso, com justificativa

relevante firmada pelo Orientador ou Coordenador do Curso, sob pena de

suspensao temporaria da remuneragao, sem prejuizo de outras

responsabilidades legais;

VII. em caso de desligamento do programa de Pos-Graduacao, informar.

obrigatoriamente, por escrito a PROPESP e a Unidade ou Orgao Suplementar

de lotaoéo, em até 05 dias Uteis, e reassumir, em até 30 dias, suas atividades na

UFAM;

VIII. comunicar a instituigao a geragao de produtolprocesso passive! de registro de

patente, para que sejam tomadas as providéncias junto as , instancias

competentes.

Art. 20 - O servidor afastado para Pos-Graduaoao poderé solicitar suspensao do

afastamento por motivo de doenoa ou licenga maternidade, mediante apresentaqéo dos documentos

respectivos encaminhados pela Coordenagao do Programa de Pos-Graduagao a Reitoria, para

providéncias.

Art. 21 - O servidor que nao tenha concluido o curso no fim do afastamento autorizado

devera apresentar justificativa por escrito a Reitoria no prazo de até 30 dias, anexando documentaoéo

comprobatoria das alegagoes.

§ 1° - A Reitoria encaminhara a justificativa a CCS/UFAM que apreciara as razoes

apresentadas, podendo solicitar ao servidor os documentos que julgar necessario para melhor

esclarecimento da situagao e emitira parecer conclusive apos examinar:

1. 0s motivos da nao conclusao;

II. o prazo que resta ao servidor para conclusao do curso;

III. as providéncias a serem adotadas para viabilizar a conclusao do curso. quando

possivel.

§ 2°- 0 desempenho insatisfatorio no programa ou curso, que leve ao desligamento do

servidor, implicara na suspenséo imediata da autorizagao concedida. sem prejuizo das demais san "es

legais.

\
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§ 3° - Em caso de descumprimento das condigées que justificaram o afastamento do

servidor, a Reitoria determinaré a instauragéo de Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 22 - Ao término do afastamento o servidor deveré se apresentar éa unidade de

lotagéo para reassumir suas atividades, no prazo de 30 dias.

Parégrafo flnico - A unidade de Iotagéo informaré o retorno do servidor bem come 0

inicio de suas atividades ao Departamento de Pessoal e a PROPESP.

Art. 23. Os casos omissos seréo resolvidos pela Reitoria, ouvida a CCS.

Art. 24. Fica revogada a Resoluqéo n.° O27/2008/CONSUNI/UFAM e as disposigées

em contrério.

Art. 25. Esta Resoluqéo passa a vigorar a partir de sua publicaqéo.

PLENARIO ABRAHAM MOYSES COHEN DA UNIVERSIDADE FEDERAL D0

AMAZONAS, em Manaus, 18 de outubro de 2013.
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Mérc Perales Mende ilva

Presidente
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