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RESOLUÇÃO Nº 004, de 15 de junho de 2010. 

 

Estabelece os Critérios para Concessão 

da Licença Parcial Docente                                                         

 

  O COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE 

DONA LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de 

suas atribuições, estabelece os critérios para concessão de afastamento parcial docente 

para qualificação dos docentes do curso de medicina; 

 
Art. 1º - O presente documento tem por objetivo normatizar o funcionamento da 

concessão de licença para realização de pós-graduação dos docentes do curso de medicina 
da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). 
 

§ 2º As normas deste documento completam aquelas já estabelecidas no Estatuto e 
Regimento Geral da UFSJ através da Resolução no 003, de 06 de fevereiro de 2002. 

 
§ 3º Conforme a resolução citada no artigo 2º, o afastamento docente para 

realização de pós-graduação, em nível de mestrado ou doutorado, poderá ser concedido em 
regime parcial ou total aos docentes efetivados e em regime parcial aos docentes em 
estágio probatório.  

 
§ 2º O colegiado do curso de medicina da UFSJ é a instância inicial responsável por 

julgar as solicitações para gozo do afastamento pelos docentes alocados no referido curso.  
 

Art. 2º - O afastamento parcial do curso de medicina da UFSJ, concedido aos 
professores assistentes e auxiliares, deverá obedecer aos seguintes requisitos: 
 
- Deverá ser solicitado, por escrito, ao colegiado de curso, incluindo plano detalhado de 
atividades a serem exercidas na pós-graduação, assinado pelo orientador. 
 
-Terá validade máxima de 6 (seis) meses. 
 
-Deverá vir acompanhado do aceite do coordenador da Unidade Curricular na qual o 
solicitante tem a maior carga didática.  
 
- Poderá ser prorrogado por período máximo de 6 meses. Para tanto, o docente deverá 
solicitar ao colegiado do curso de medicina a renovação do mesmo com prazo não inferior a 
15 dias antes do término da licença parcial vigente.  
 
-No prazo máximo de 30 dias após o término do afastamento parcial, o docente deverá 
apresentar um relatório pormenorizado das atividades desenvolvidas, relatório este que será 
apreciado pelo colegiado do curso de medicina da UFSJ, que o encaminhará ao docente em 
questão, acompanhado de parecer. 
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- A pós-graduação deverá ser stricto sensu e ocorrer em cursos já credenciados pelo 
Conselho Nacional de Educação e recomendados pela Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na data da entrada do 
requerimento do docente no colegiado. 
 

Art. 3º - A concessão de afastamento parcial deverá respeitar os seguintes aspectos: 
 
-Durante o gozo o docente estará desobrigado de exercer apenas atividades 
administrativas, de extensão e pesquisa, devendo manter as atividades de ensino previstas 
de até 12 horas semanais. 
 
Na vigência de solicitação de afastamento parcial por mais de um docente e na 
impossibilidade de concessão para todos, a prioridade na concessão do benefício será dada 
de acordo com os seguintes critérios e ordem:  
 
- àqueles que estiverem cursando disciplinas da pós-graduação  
- aos docentes auxiliares 
- aos docentes com mais tempo de exercício  
 
- No gozo do afastamento parcial, os professores em pós-graduação que estiverem 
cursando disciplina(s) terão prioridade para definição de datas e locais na alocação docente 
das  unidades curriculares. 
 
6º) A concessão do afastamento para capacitação docente importará no compromisso de, 
quando de seu retorno, o professor permanecer em atividade na UFSJ, sem solicitar 
redução na sua carga horária de trabalho, por tempo igual ao do afastamento, incluídas as 
prorrogações. O não cumprimento desta norma resultará em punição prevista no Estatuto e 
Regimento Geral da UFSJ (Resolução no 003, de 06 de fevereiro de 2002). 
 

Art 4° - A presente resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
  

Art. 5º Revoga-se a Resolução do Colegiado do Curso de Medicina nº 001, de 23 de 
abril de 2010. 
 
 
 

 
 
 

Profª Janete Ricas 

Coordenadora do Curso de Medicina 

Campus Centro Oeste Dona Lindu 

Universidade Federal de São João Del-Rei.  

 


