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UNIVERSIDADE DE BRASfLIA

GABINETE DO REITOR

RESOLUCÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO N° Q06/93

Estabelece as Normas de Afastamento
para Capacita~ão dos Servidores
T~cnico-Administrativos da Funda~io
Universidade de Bras{lia.

o REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASiLIA, PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRACÃO, no uso de suas atribui~ies, ouvido o
referido drgio ColegiadoT em sua 175M Reuniio, realizada nos dias
23 e 25/03/93T dando cumprimento ao que dispiem os Art. 95 da Lei
8112 de 11/12/90, Art. 47 do Anexo ao Decreto 94664 de 23/07/87,
a Lei 7596 de 10/04/87 e Art. 31 da Portaria 475 de 26/08/87,

R E S O L V E :

CAPiTULO I
00 Conceito de A~asta.ento

Artigo 1° Carac:teriza-se c:omo c\fastamento para
capacita~;o a dispensa tempor'ria do t~cnico-administrativo, do
exercício integral das c•.tividades inerentes ao seu cargo, para
participar de diferentes modalidades de forma~io e
aperfeiçoamento profissional.

CAPiTULO 11
Da Concessão do A~astamento

Artigo 2~ -- O servidor t é cn ico-r adm ln lst rat t vo
poder' afastar-se de suas atividades, para capacitar-se em

í nst l t u t cêes nacionais ou estrangeiras, com base no inciso I do
Art. 47 do Plano único de Classifica~io e Retribui~io de Cargos e
Empregos (PUCRCE).

Par'grafo 1° O afastamento ser' conced ido,
garantido o interesse da Instituição, ao servidor cuja
capacita~io tenha rela~io direta com o cargo que ocupa.

Par'grafo 2~ - A concessão do afastamento estar'
condicionada ao pleno funcionamento do centro de custo.

Par'grafo 3~ .- Durante o per íodo do afastamento,
serio assegurados ao servidor t~cnico-administrativo todos
os direitos e vantagens a que fizer jus, em razio do respectivo
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cargor com base no Art. 31, par'grafo 3~ da Portaria n~ 475 de 26
de agosto de 1987.

Artigo 3~ _.A autorização para o afastamento somente
poderá ser concedida ao servidor técnico-administrativo com, pelo
menos, dois anos de efetivo exerc{cio na UnS.

Artigo 4~ - A concessão do afastamento implicará no
compromisso de, no retorno, o servidor exercer suas atividades na
Universidade por período, no mínimo, igual ao cio afastamento,
l ncLu f das as prorrogações, salvo mediante indenização das
despesas hav idas com seu afastamento, com base no parágrafo ~
do Artigo 47 do PUCRCE, e par'grafo 2~ cio Art. 95 da lei 8112/90.

Par'grafo 1~ - A indenização das despesas ocorridas
ser' feita em valores atualizados, de acordo com a legislação em
v i s or ;

Par'grafo 2~ O servidor somente poder' obter
autorização para novo afastamento, apds exercer suas atividades
por um período pelo menos igual ao do afastamento anterior.

CAPiTULO 111
Das Hodalidades de Capacita~ão para ATastamento

Artigo 5~ Consideram-se como modalidades de
capacitação para estas normas, observado o disposto no Parágrafo
1° do Artigo 2°:
I) Aperfeiçoamento - curso de pds-graduação "lato sensu', aberto
a portador de diploma de curso superior ou curso que visa
atualizar e aprimorar conhecimentos e habilidades, cu.l a carga
hor'ria mínima exigida seja de 180 horas;

lI> Especialização - curso de pds-graduação "lato sensu", que tem
por objetivo preparar profissionais já graduados, em áreas
espec(ficas de estudos, com carga horária minima de 360 horas,
com base na Resolução do CFE no 12/83, e Residência Médica, de
acordo com a Resolução do CEPE n~ 004/92:
111> Mestrado - curso de pds--graduação ·~:;tricto sensu", de acordo
com a legislação em vigor;

IV) Doutorado - curso de pds-graduação 'stricto sensu', de acordo
com a legislação em vigor;

V) Pds-Doutorado;

VI> Estágio Profissional execuc âo de atividades pertinentes à
profissã%cupação, através de experiência direta, sob
supervisão específica;
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VII> Visita Técnica observaçio sistemitica de atividades
similares ou correlatas;

VIII) Curso de Treinamento curso de capac í t acâo que visa a
aquisição de conhecimentos/habilidades operacionais;

IX) Eventos de curta
conferênc ias y sem inar Ios.
oficinas ou similares.

duração:
fóruns,

congressos,
mesas-redondas,

encontros,
palestras,

CAPiTULO IV
Da Dura~ão do A~asta.ento

Art igo 6° A duração do afastamento para
realização de cursos de pós-graduação ser~ de até:

I - um ano para Especialização ou Aperfeiçoamento;
11 - 2 anos para Mestrado;
111- 4 anos para Doutorado;
IV - 1 ano para Pós-Doutorado.

dar-se-~,
servidor,
acordo com

Par~grafo 1~ - A renovação do per{odo de afastamento
a cada ano. com base na e\n~lise do desempenho do
conforme documentos apresentados semestralmente, de
o Art. 9~7 Inciso I, desta Resolução.

Par~grafo 2~ - Os e\fastamentos citados neste Artigo
não poderão exceder a 4 (qIJatro) anos, quando real izados no
e~·,ter ior , conforme par~grafo 1~ do art , 95 da Le i 8112/90 de
11/12/90.

Par~grafo 3° A prorrogação do
prazo que ultrapasse os limites estabelecidos,
casos especiais, devidamente .Ju st ificados
m in ist radora do curso e a critério
Desenvolvimento de Recursos Humanos, ouvidos o
servidor e a Unidade.

afastamento, por
poder~ ocorrer em
pela Instituição

ela Diretoria ele
Centro de Custo do

CAPiTULO V
Da Autoriza~ão e dos Requisitos para o A~asta.ento

Art iso 7~ O afastamento dentro do pa{s ser~
anal isado e autorizado pela Diretoria de Desenvolvimento de
Recursos Humanos, mediante cumprimento dos seguintes requisitos:

I solicitação do interessado;
11 - aprovação da chefia imediata;
111- autorização do Diretor da Unidade, ouvido o

órgão colegiado competente;
IV - apresentação de programação da proposta soli-

citada;
V - apresentação de documento comprobatório de
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aceitação do candidato pela instituição minis-
tradora do estudo;

VI - ass inat ur a do termo de comp rom í sso 'do -cand ida--
to de prestação de serviços à Universidade,
quando de seu retorno, por prazo, no mínimo,
igual ao do afastamento.

Art iso 8~ O afastamento para -fora do país será
analisado pela Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos,
mediante os requisitos citados no artigo anterior, autorizado
pelo Reitor e encaminhado ao Minist~rio da Educação, para
homologação.

CAPiTULO VI
Do Acoapanhamento

Artigo 9~ - O servidor afastado para curso de pós-
graduação deverá apresentar, dentro dos prazos estabelecidos:

I - semestralmente, atestado de frequincia, históri-
co escolar e relatório das atividades desenvol-
vidas, devidamente comprovado pela 'nstitulção
ministradora do estudo, com parecer do orienta-
dor ou supervisar;

11- relatório final, at~ 30 dias após seu t~rmino,
acompanhado de cópia do diploma ou certificado
obtido, de um exemplar da tese, quando for o ca-
so, dissertação ou monografia final e de uma có-
pia da ata do exame de dissertação ou tese.

Artigo 10 - O servidor afastado para Estágio, Visita
T~cnica, Cursos de Treinamento e Eventos de curta duração deverá
apresentar:

1 - relatório final das atividades desenvolvidas
e/ou estudadas, at~ 15 dias após seu tirmino;

11- documento comprobatório de participação nas ati-
vidades de capacitação, da seguinte forma:

a) Estágio Profissional - declaração de con-
clusão do estágio;

b) Visita Ticnica - atestado de frequincia;
c) Cursos e Eventos de curta duração - certifi-

cados ou diplomas.

Artigo 11 Caberá à chefia imediata ~,'·•..aliar os
efeitos da cap ac it ac ão no desempenho do cargo ocupado pelo
servidor, após tris meses da data de conclusão da modalidade de
c ap ac i t ac ão ,
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Par~grafo 0nico Caber~ ~
Desenvolvimento de Recursos Humanosy elaborar
respectivo formul~rio de avaliaçio.

Diretoria de
e encaminhar o

CAPiTULO VII
Da Suspensão do A~asta.ento

concessio
graduaçio=

Artigo 12 - Sio razies para revogaçio autom~tica da
do afastamentoy para os casos de cursos ele pós-

I - reprova~io por infrequincia ou trancamento de
matr{cula7 nos casos em que nio haja justifica-
t i 'Ia;

11- duas reprovaçies em uma mesma disciplina;
III-duas reprovaçies no per{odo de um ano.

Artigo 13 Em casos de impedimentos, dever~ ser
feita uma comun t cacão à chefia imediata, no prazo mínimo de
30(trinta) diasy para que a Diretoria de Desenvolvimento de
Recursos Humanos possa analisar a possibilidade de suspensão do
afastamento, ouvidos o Centro de Custo e a Unidade.

Par~grafo l~ -Os impedimentos por motivo de doença,
tanto do própr io servidor quanto de pessoa da f'amília, deverio
ser comprovados por Atestado Médico, que ser~ homologado pela
Junta Médica Oficial da FUB.

Par~grafo 2~ Nestes casos, a an~l ise da
possibilidade de novo afastamento ser~ também procedida pela
Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, ouvidos o
Centro de Custo do servidor e a Unidade.

CAPiTULO VIII
Dos Recursos Or~a.entários

Artigo 3.4 A Un ivers ldade alocar á recursos
orçament'rios para os afastamentos a que se referem esta norma,
que estarão incluídos no Programa de Gualiflcação Profissional
dos Servidores Técnico-Administrativos.

CAPiTULO IX
Da Re.unera~ãodurante o A~asta.ento

Artigo 15 O afastamento do pessoal técnico-
administrativo poder' ocorrer:

I - com anus limitado, quando forem feitos apenas
pagamentos de vencimentos e demais vantagens;

11- com Snus, quando, além dos vencimentos e demais
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vantagens do cargo forem feitas quaisquer des-
pesas pelos cofres pJblicos com passagens, di~-
rias ou bolsas de estudo.

CAPiTULO X
Disposi~ies Gerais e Transitórias

Artigo 16 - Nos casos de afastamentos j~ concedidos,
para a reallzaçio de cursos de pds-graduaçio e est~gios
profissionais, serio aplicados apenas o par~grafo i~ do Art. 6~ e
os Artigos. 9, 10 e 11 desta norma.

Artigo 17
moda 1 id ades de formaç:io
afastamento, ser~ vedada
quais deverio ser gozadas

Ao ser v ldor afastado, para realizar
e aperfeiç:oamento, a que se refere
a acumuIaç:io de per{odos de f~rias,
dentro do prazo do afastamento.

as
o

as

Artigo 18 O servidor t éc n i co+a dm i n ls t rat t vo
afastado, obedecendo-se o respect ivo interst{cio, far~ jus ~
Progressf:{o Func i on a l por Mér í t o , conforme Art. 24 da Port .MEC
475/87. tll.H? será proced ida com base na aval iação de desempenho
no exer c f c i o cio cargo e do <":wroveitamento na modalidade de
formaç:io e aperfeiç:oamento profissional.

poderá ter
afastamento
do processo

Art i so 19 _.. A CPPTA, na funçio de a ssesaor amen t o ,
vistas a todos os processos de autorizaç:io para

do servidor técnico-administrativo, em qualquer etapa
d e I i b er at i VOa

Artigo 20 - Os casos omissos seria resolvidos pela
Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Art i se 21 -- D<:\s de l i berac ê es r e la t i va s ao processo
de afastamento, caberá recurso ao Conselho de Administraçio.

Art i go 22 - Est as normas passam a v igorar a part ir
desta data, revogando-se as demais disposiç:ôes em contrário.

P/ANTONIO IBANE
Re i t or

cc.: Todos os Centros de Custo


