
 

1.2.10 PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO PAÍS OU NO 
EXTERIOR – DOCENTE 

 

UNIDADE RESPONSÁVEL:  Diretoria de Recursos Humanos- DRH 

LEGISLAÇÃO : Art. 96-A da Lei nº 8.112/1990; Art. 30, I da Lei 12.772/2012; Resolução 

nº 033/CONSUN/2018. 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO: 

1. O afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no 
país ou no exterior de docente, refere-se à ações presenciais que visem ao 
desenvolvimento e a atualização do docente em consonância com as necessidades da 
instituição. 

2. A prorrogação do afastamento deve ser solicitada dentro de 60 ( sessenta ) 
dias do término do afastamento inicial. 

3. Não haverá prorrogação se extrapolados os prazos máximos estabelecidos no 
art. 10 da resolução nº. 33/CONSUN. 

4. A prorrogação será sempre tramitada no processo originário do afastamento, 
não devendo ser autuado novo processo, por se tratar de mesmo objeto. 

 

 PROCEDIMENTO: 

1. O docente deve apensar os documentos no processo inicial de afastamento e 
encaminhar para aprovação do departamento, que por sua vez, encaminha-o 
para a PROPESQ. 

2. A PROPESQ anexa declaração de "nada consta" quanto às obrigações 
semestrais e encaminha o processo para a DRH instrução. 

3. A DRH instrui e encaminha à Reitoria. 
4. A Reitoria autoriza, emite e publica a Portaria. 

 

OBSERVAÇÕES: 

Ø Necessidade de inserção do modelo de nada consta específico para 
afastamento. O prazo para retorno as atividades é de 05 dias a contar do 
término do afastamento ou da conclusão do curso. 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMENTO 60 -  PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA 
PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

NO PAÍS OU NO EXTERIOR – DOCENTE 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULÁRIO 75 - D E C L A R A Ç Ã O – NADA CONSTA  
 

AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRITU SENSU 

 
(Art. 87 da Lei 8.112/90; Decreto nº 5.707/2006  e Res. 033/CONSUN 09.03.2018) 

(O formulário NADA CONSTA tem validade de 01 (um) mês a partir da data que foi solicitado.) 
 

Declaro que o (a) servidor (a) ________________________________________________________, 
ocupante do Cargo de ___________________________, SIAPE nº. ______________, lotado no 
_____________________________ Campus ________________________, portador (a) do RG 
____________ e do CPF: ________________, relativo à respectiva unidade, no que diz respeito a 
pendências, se enquadra na situação assinalada, conforme os quadros 

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR  Data ______/______/______ 

(   ) Não constam pendências 

(   ) Consta(m) a(s) seguinte(s) pendência(s):                   

                

___________________________________________ 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

 

BIBLIOTECA/SETORIAL       Data ____/____/____ 

(   ) Não constam pendências 

(   ) Consta(m) a(s) seguinte(s) pendência(s):   

___________________________________________  

__________________________________________  
 

 

 

Assinatura e carimbo 

 

SCDP        Data      ______/______/______ 

(   ) Não constam pendências 

( ) Consta(m) a(s) seguinte(s) pendência(s):  

__________________________________________ 

__________________________________________  
 

 

 

Assinatura e carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 


