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Sessão Ordinária de 16 de outubro de 2017. 
 
 
Ordem do dia: Revisão da Resolução nº 02/2016 ConsCCNH 
 
Relator: Renato Correa 
 
Contexto e Histórico: 
Conforme deliberado na 8ª sessão ordinária do ConsCCNH, foram feitas alterações na 
Resolução nº 02/2016 ConsCCNH que tratava dos critérios para avaliação de pedidos 
de afastamento de docente para realização de programa de pós-doutorado. 
As modificações foram registradas no anexo deste relato. 
 
Avaliação: 
As principais alterações foram: 
- a norma ficou ampla e estipula os mesmos critérios para todos os afastamentos 
superiores a 59 dias, sejam eles nacionais ou internacionais, sendo que, neste último 
caso, ao invés do escopo ser o pós-doutorado, este passa a ser o estudo no exterior; 
- a norma considera o procedimento padrão da UFABC e não repete questões já 
previstas neste procedimento, como o prazo para trânsito e tipos de comprovantes; 
- foram incluídos os apontamentos do Conselho para a apresentação de plano de 
atividades e planejamento para não haver prejuízo às atividades assumidas, como 
orientações de alunos; 
- foi adicionada regra para que em casos de afastamentos mais longos os docentes 
liberem suas salas para a utilização de eventuais colaboradores; 
 
O único ponto de dúvida do relator é se a liberação da carga didática deve se dar 
apenas nos casos de afastamentos de um ano ou em todos os casos. Na redação 
atual optou-se por conceder a dispensa de carga didática apenas para os casos de 
afastamentos superiores ou iguais a um ano, tendo em vista que afastamentos de um 
quadrimestre, em geral, fazem parte de um planejamento que leva em conta a 
concentração de carga didática. 
 
Conclusão: 

Favorável à aprovação do documento. 
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VERSÃO COM AS ALTERAÇÕES E COM OS REGISTROS DE 

MODIFICAÇÕES 

 

RESOLUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS Nº 

02XX,  

DE 13 XX DE ABRIL XXXX DE 20162017. 

 

Dispõe sobre o estabelecimento deEstabelece 

os critérios para avaliação de pedidos 

solicitações de afastamento de docentes para 

realização de programa de pós-

doutoradosuperiores a 59 dias e revoga as 

Resolução Resoluções ConsCCNH 03/2012 e 

02/2016. 

 

 

O CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

HUMANAS (CONSCCNH) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando: 

 a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que em seu Art. 
96-A95  trata do afastamento de servidores públicos para realização de 
programas de pós-doutorado Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior; 

 o Decreto nº 1.387 de 7 de fevereiro de 1995, que trata sobre 
o afastamento do País de servidores civis da Administração Pública Federal; 

 o Decreto nº 91.800 de 18 de outubro de 1985, que trata das 
viagens ao exterior, a serviço ou com o fim de aperfeiçoamento sem nomeação 
ou designação;  

 a Lei nº 12.863 de 24 de setembro de 2013, a qual alterou a 
Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012 dando nova redação ao inciso I do Art. 
30. 

 a Resolução CONSUNI nº 162/2016, que instituiu política de 
estímulo à realização de estágio pós-doutoral no exterior pelos docentes da 
UFABC;  
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 o procedimento padrão para afastamento de docente efetivo 
adotado pela UFABC e disponível no manual do servidor; 

 as deliberações ocorridas na 3ª 9ª sessão ordinária do 
ConsCCNH, realizada em 11 16 de abril outubro de 20162017; 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º     As solicitações de afastamentos de docentes no país e 

do país para a realização de programa de pós-doutorado, superiores a 

cinquenta e nove dias, deverão ser entregues apresentadas na para a Divisão 

Acadêmica do CCNHSecretaria do Conselho do CCNH, com no 

mínimopreferencialmente, com seis meses de antecedência da viagem;  

Art. 2º Para solicitar o afastamento o docente deverá apresentar 

os seguintes documentos: 

 

I. Deverão ser apresentadas em fFormulário próprio e demais 
documentos indicados no procedimento padrão da UFABC e anexados os 
seguintes documentos: 

a.II. resumo do projeto ou do carta contendo o plano de trabalho 
atividades a serem desenvolvidoas em instituição externa durante o 
afastamento; indicação da fonte de financiamento; e planejamento indicando 
não haver prejuízo das atividades assumidas pelo docente, nas dimensões da 
pesquisa, pós-graduação, extensão e administração; 

b.III. carta convite ou de aceite da instituição que receberá o 
solicitante, assinada por um dirigente; 

IV. comprovante de aprovação ou solicitação de bolsa por 
meio de agência de fomento nacional ou internacional; 

c.V.  

d.VI. outros documentos que o Conselho do CCNH ou a Direção 
do CCNH venham a solicitar.  

II. O prazo para trânsito deverá ser até dois dias antes e até 
dois dias após o encerramento do programa de afastamentos do país e até um 

Formatado: Recuo: À esquerda:  0
cm, Primeira linha:  3 cm, Espaço
Depois de:  12 pt
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dia antes e até um dia após o encerramento do programa para afastamentos 
no país. 

Parágrafo único. Art.2º  O docente deverá atender ao seguinte 

requisito: 

I. Ter ministrado carga didática, de acordo com as exigências 

do CCNH, conforme as regras de distribuição didática e considerando a 

redução na carga didática de alguns cargos. 

Art.3º  Para a avaliação do pedidoda solicitação, serão solicitados 

pela Divisão Acadêmica Secretaria do Conselho do CCNH pareceres das 

coordenações dos cursos aos quais o docente está credenciado para avaliar o 

impacto do afastamento sobre tais cursos e sobre o docente.  

Art. 4º  Uma vez aprovado o afastamento de período igual ou 

superior a 12 meses pelas instâncias internas, o docente será liberado do 

cumprimento da carga didática e outros encargos durante o período de 

afastamento, sem a necessidade de compensação anterior ou posterior. 

Art. 5º  Estágios pós-doutorais com duração inferior a 12 (doze) 

meses poderão receber tratamento equivalente ao estabelecido na política 

desta Resolução, desde que beneficiados por concessão de financiamento de 

organização nacional ou internacional, a critério do Conselho do CCNH. 

Art. 5º Uma vez aprovado o afastamento superior ao período de 

um quadrimestre o docente deverá conceder seu posto de trabalho para a 

eventual alocação de colaboradores no período de seu afastamento. 

Art. 6º  A decisão final sobre a solicitação dar-se-á em, no 

máximo, duas sessões ordinárias após a entrada do processo, se toda a 

documentação necessária for apresentada pelo solicitante. 

[RdSC1] Comentário: Já previsto no 
manual do servidor da SUGEPE 

Formatado: Recuo: Primeira linha: 
2,5 cm, Espaço Depois de:  12 pt,
Espaçamento entre linhas:  1,5 linhas, 
Sem marcadores ou numeração

[RdSC2] Comentário: Acredito que 
esta concessão deve ser concedida 
apenas aos afastamentos de um ano 
ou mais. 
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Art. 7º Fica estabelecido como sendo de um ano, com a 

possibilidade de renovação por mais um ano, sob nova análise, o período 

máximo para este tipo de afastamento. 

I. Parágrafo único. A solicitação de prorrogação do prazo de afastamento 
deve ser enviada até três meses antes do término do prazo de afastamento já 
concedido, com justificativa da necessidade da prorrogação do prazo formulada 
pelo interessado. 

Art. 8º  Deverá ser apresentado em até cinco dias após o retorno 

a prestação de contas em formulário próprio, anexando um relatório 

circunstanciado das atividades e comprovantes da viagem, como relatório 

científico, certificados, recibos e comprovantes de participação em eventos ou 

atividadesconforme procedimento padrão da UFABC. 

Art. 9º   Esta Resolução revoga as Resolução Resoluções 

ConsCCNH nº 3 de 2012 e nº 2 de 2016. 

Art. 10º Os casos omissos serão resolvidos pelo conselho do 

CCNH. 

Art. 11º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação 

no Boletim de Serviço da UFABC. 

 

 

      Ronei Miotto 

Presidente 

Formatado:  Sem marcadores ou
numeração
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VERSÃO COM AS ALTERAÇÕES E  SEM REGISTRO 

RESOLUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS Nº XX,  

DE XX DE XXXX DE 2017. 

 

Estabelece os critérios para avaliação de 

solicitações de afastamento de docentes 

superiores a 59 dias e revoga as Resoluções 

ConsCCNH 03/2012 e 02/2016. 

 

 

O CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

HUMANAS (CONSCCNH) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando: 

 a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que em seu Art. 
95 trata do  Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior; 

 o Decreto nº 1.387 de 7 de fevereiro de 1995, que trata sobre 
o afastamento do País de servidores civis da Administração Pública Federal; 

 o Decreto nº 91.800 de 18 de outubro de 1985, que trata das 
viagens ao exterior, a serviço ou com o fim de aperfeiçoamento sem nomeação 
ou designação;  

 o procedimento padrão para afastamento de docente efetivo 
adotado pela UFABC e disponível no manual do servidor; 

 as deliberações ocorridas na 9ª sessão ordinária do 
ConsCCNH, realizada em 16 de outubro de 2017; 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º As solicitações de afastamentos de docentes, superiores a 

cinquenta e nove dias, deverão ser apresentadas para a Secretaria do 

Conselho do CCNH, preferencialmente, com seis meses de antecedência da 

viagem;  
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Art. 2º Para solicitar o afastamento o docente deverá apresentar 

os seguintes documentos: 

I. Formulário próprio e demais documentos indicados no 

procedimento padrão da UFABC; 

II. Carta contendo o plano de atividades a serem 

desenvolvidas durante o afastamento; indicação da fonte de financiamento; e 

planejamento indicando não haver prejuízo das atividades assumidas pelo 

docente, nas dimensões da pesquisa, pós-graduação, extensão e 

administração; 

III. Carta convite ou de aceite da instituição que receberá o 

solicitante; 

IV. Outros documentos que o Conselho do CCNH ou a Direção 

do CCNH venham a solicitar.  

Parágrafo único. O docente deverá ter ministrado carga 

didática, de acordo com as exigências do CCNH, conforme as regras de 

distribuição didática e considerando a redução na carga didática de alguns 

cargos. 

Art.3º  Para a avaliação da solicitação, serão solicitados pela 

Secretaria do Conselho do CCNH pareceres das coordenações dos cursos aos 

quais o docente está credenciado para avaliar o impacto do afastamento sobre 

tais cursos e sobre o docente.  

Art. 4º Uma vez aprovado o afastamento de período igual ou 

superior a 12 meses pelas instâncias internas, o docente será liberado do 

cumprimento da carga didática e outros encargos durante o período de 

afastamento, sem a necessidade de compensação anterior ou posterior. 
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Art. 5º Uma vez aprovado o afastamento superior ao período de 

um quadrimestre o docente deverá conceder seu posto de trabalho para a 

eventual alocação de colaboradores no período de seu afastamento. 

Art. 6º A decisão final sobre a solicitação dar-se-á em, no 

máximo, duas sessões ordinárias após a entrada do processo, se toda a 

documentação necessária for apresentada pelo solicitante. 

Art. 7º Fica estabelecido como sendo de um ano, com a 

possibilidade de renovação por mais um ano, sob nova análise, o período 

máximo para este tipo de afastamento. 

Parágrafo único. A solicitação de prorrogação do prazo de 

afastamento deve ser enviada até três meses antes do término do prazo de 

afastamento já concedido, com justificativa da necessidade da prorrogação do 

prazo formulada pelo interessado. 

Art. 8º Deverá ser apresentado em até cinco dias após o retorno 

a prestação de contas em formulário próprio, anexando um relatório 

circunstanciado das atividades e comprovantes da viagem, conforme 

procedimento padrão da UFABC. 

Art. 9º Esta Resolução revoga as Resoluções ConsCCNH nº 3 de 

2012 e nº 2 de 2016. 

Art. 10º Os casos omissos serão resolvidos pelo conselho do 

CCNH. 

Art. 11º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação 

no Boletim de Serviço da UFABC. 
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      Ronei Miotto 

Presidente 

 


