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NOTAS

 

AFASTAMENTO PARA ESTUDOS DE MESTRADO,

 DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO NO PAÍS E FORA DO PAÍS.

 

I - Fluxo do Pedido de Afastamento

 

DO PEDIDO

1º Passo: Servidor Habilitados e/ou em Lista de Espera, nos termos do processo seletivo, deve requerer  o
afastamento para estudos, através da abertura de processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI),
conforme orientação desse fluxo, com tramitação inicialmente, na esfera do Campus e posterior
encaminhamento para COAC.  
Itens obrigatórios do processo:
1. Formulário específico devidamente preenchido e assinado pelo requerente (Ver Formulário SEI:  DGP-
COAC: AFASTAMENTO PARA ESTUDOS);
2. Comprovante atual de vínculo com o curso: 
      2.1 Documento de Matrícula (para Mestrado ou Doutorado)  
      2.2 Carta de Aceite (para Pós-Doutorado);
3. Trecho do Plano de Desenvolvimento de Pessoas-PDP do IFBA atual e aprovado com a Ação de
Desenvolvimento do servidor ou na mesma área que o servidor está requerendo.
4. Para Docentes: Ata da reunião da área constando aprovação da distribuição das atividades do
requerente, para o candidato do processo seletivo em afastamento para estudos sem contratação de
servidor substituto.
5. Para Técnicos Administrativos: Despacho com manifestação da Chefia imediata autorizando o
afastamento do(a) Servidor(a).
6. Despacho ou Manifestação do setor de Gestão de Pessoas do Campus/Unidade do servidor informando
que ele anexou os documentos pertinentes ao pedido de afastamento e, caso o servidor ocupe função,
relacionará seu respectivo processo de dispensa/exoneração de cargo ou função de confiança.
5. Despacho da Direção Geral do Campus por meio de Despacho ou Manifestação no processo.
Obs.: Conforme Editais 28 e 29/PRPGI/IFBA e Resolução 4/2021/IFBA o servidor deverá requerer o
afastamento em até 90 dias/3 meses após divulgação do fluxo pela Diretoria de Gestão de Pessoas para
os processos dessa natureza.
Obs. 2: Processo incompleto será devolvido para o servidor indicando o item faltante.
Obs. 3: Processos de prorrogação de afastamento o servidor deverá conter os documentos citados acima,
além do parecer do orientador justificando a prorrogação e indicando data para conclusão do curso.
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DA TRAMITAÇÃO
2º Passo: COAC recepciona o processo, realiza instrução e encaminha para PRPGI, Correição e, no caso
de afastamento docente, para a PROEN.
 
3º Passo: A PRPGI incluirá no processo, o Despacho ou Manifestação indicando se o servidor está apto
para requerer o afastamento, observando, inclusive, o disposto no processo seletivo, se as informações do
processo de afastamento estão conforme seleção e demais observações que por ventura se fizerem
necessárias e encaminhará para COAC.
 
4º Passo: A Correição indicará se o servidor está respondendo a Processo Administrativo Disciplinar ou
Sindicância que impeçam a concessão de afastamento e encaminhará o processo para a COAC.
 
5º Passo: Apenas para docentes:  a PROEN incluirá no processo, o Despacho ou Manifestação quanto ao
afastamento do docente e, caso envolva a contratação de professor substituto, enviará à COTEMP para
relacionar o respectivo processo no SEI.
 
6º Passo: Apenas para docentes: nos casos envolvendo a contratação de substituto, após a manifestação
da PROEN, a COAC acompanhará junto à Direção Geral do campus do servidor e à COTEMP o
andamento da contratação e entrada em exercício do respectivo professor substituto.
 
7º Passo: Apenas para docentes:  a COAC enviará o processo à CPPD para manifestação, antes de envio
ao Gabinete.
 
8º Passo: A COAC, encaminhará ao Gabinete o pedido de emissão da portaria de afastamento para
estudos e, no caso de afastamento para o exterior, de portaria de afastamento do país.
 
9º Passo: Uma vez emitida a Portaria de Afastamento para Estudos pelo Gabinete, a COAC procederá da
seguinte forma: 

1. Lançamento do afastamento no sistema;
2. Encaminhará para setores da DGP para ajustes de auxílios, quando pertinente, 
3. Enviará a publicação das portarias no Diário Oficial da União, quando pertinente. 
4. O processo seguirá para ciência dos interessados e setores pertinentes.

 
10º Passo: O processo de pedido de afastamento após tramitação será encaminhado para pasta do servidor
na CAAP.
 
 

II - Das obrigações durante o afastamento
 
RELATÓRIO SEMESTRAL
1º Passo: O servidor afastado encaminhará relatório a cada semestre do respectivo exercício à PRPGI com
as informações e documentos requeridos na Resolução que trata de afastamento para estudos.
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2º Passo:  A PRPGI acompanhará o afastamento do servidor, podendo solicitar documentos e informações
que julgar convenientes para adequado acompanhamento do afastamento.
 
3º Passo: O servidor encaminhará o relatório final com a ata de defesa do curso ou comprovante de
conclusão para PRPGI.Qualificação.
 
 

III- Do Retorno às atividades laborais
 
1º Passo: O servidor deverá proceder com a abertura de processo no Sistema Eletrônico de Informações,
com os componentes do processo de retorno ás atividades laborais no Campus e realizar posterior
encaminhamento para COAC.
Componentes do processo:
1. Formulário específico devidamente preenchido e assinado, contemplando informações do servidor.
2. Comprovante temporário de conclusão e aprovação no curso;
3. Relacionar processo de solicitação do afastamento;
4. Despacho da Chefia imediata indicando retorno e data;
5. Diploma.
 
Obs. 1: Após termino do afastamento ou curso, o servidor deverá retornar imediatamente às atividades
laborais no Campus de lotação. Caso o servidor não tenha concluído o curso ao término do afastamento,
o mesmo deverá incluir justificativa, parecer do orientador com esclarecimentos e indicação do prazo
para conclusão do curso.
Obs. 2: O servidor deverá indicar no processo se o retorno às suas atividades foi postergado em virtude
de férias, licença ou outro instrumento legal.
Obs. 3: Em caso do não retorno do servidor seguidamente ao termino dos estudos, sua Chefia deverá
abrir processo indicando a ausência do servidor e encaminhar o processo para este incluir
esclarecimentos no prazo de 15 dias. Não havendo amparo legal da justificativa ou na ausência da
manifestação do servidor o processo deverá ser encaminhado para a Gestão de Pessoas para
providências cabíveis.
 
2º Passo: COAC encaminhará o processo para PRPGI, CAAP e/ou para Gabinete.
 
3º Passo:  Autoridade máxima incluirá parecer e devolverá o processo para a COAC, a PRPGI e para o
servidor
 
4º Passo: Servidor irá incluir no processo a ata de defesa do curso ou documentação de conclusão do curso
e encaminhará para COAC/PRPGI.
 
5º Passo: Servidor irá incluir no processo o diploma do curso e encaminhar para COAC e para a PRPGI,
devendo fazê-lo no prazo de 18(dezoito) meses após data da defesa do curso.
 
6º Passo: COAC e PRPGI encaminharão o processo para DGP em caso de encerramento do prazo e não
inclusão do documento de comprovação de conclusão do curso;
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7º Passo: COAC e PRPGI encaminharão o processo para DGP em caso de não inclusão do diploma, após
e 18(dezoito) meses da data da defesa do curso;
 
8º Passo: Em caso de não conclusão de curso ou de apresentação de diploma, aplicar-se-á o disposto no
art. 96-A da Lei nº 8.112/1990.
 
 

IV- Do Cancelamento, Suspensão e Interrupção do Afastamento
 
1º Passo: Em caso de cancelamento, suspensão e interrupção do afastamento, o servidor ou a
administração abrirá processo e encaminhará para COAC com os seguintes documentos:
1. Formulário específico devidamente preenchido e assinado.
2. Comprovante atual da situação do servidor no curso;
3. Relacionar processo de solicitação do afastamento;
4. Despacho da Chefia imediata, quando processo iniciado pela administração;
 
Obs.: O processo iniciado pela Administração deverá ter a ciência ou parecer da chefia do servidor,
Direção Geral do Campus e do servidor. Caso o servidor não se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias o
processo seguirá sendo analisado pela instância superior.
 
2º Passo: A COAC encaminhará o processo para PRPGI e havendo necessidade para DGP. Os processos
de interrupção serão analisados pelo Comitê Gestor de Gestão de Pessoas ou equivalente.
 
3º Passo: A COAC encaminhará o processo com a portaria para Gabinete e realizará demais atividades
administrativas necessárias.
 
4º Passo: Após cancelamento, interrupção ou suspensão do afastamento, o servidor deverá se reapresentar
ao setor de lotação no IFBA no primeiro dia útil após emissão da respectiva portaria.
 
5º Passo: O chefe imediato deverá em despacho indicar o retorno ou não do servidor ás atividades no
Campus após interrupção/suspensão do afastamento.
 
6º Passo: Caso haja possibilidade de retorno ao afastamento e autorização da respectiva chefia imediata, o
servidor deverá indicar no processo informação e documento sobre sua situação atualizada no curso e
sobre a cessação da motivação da interrupção ou suspensão.

 

 

Salvador, 26 de abril de 2021.

 

 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP
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Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI

Pró-Reitoria de Ensino - PROEN

Documento assinado eletronicamente por IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS, Pró-Reitor(a) de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 26/04/2021, às 20:03, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Pró-reitor (a) de
ensino, em 26/04/2021, às 20:07, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RAUL ALEIXANDRE FERNANDES DE QUEIROZ,
Diretor(a) de Gestão de Pessoas, em 26/04/2021, às 20:35, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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