
CONGREGAÇÃO DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU

Lista de documentos para abertura de processos de pedido de afastamento
docente acima de 5 (cinco) dias para QUALIFICAÇÃO PROFISISIONAL NO

EXTERIOR

• Leia atentamente a RESOLUÇÃO Nº 012, CONEP, de 8 de abril de 2016, que fixa
normas e condições de afastamento de docentes da carreira do magistério superior
da UFSJ para cursos de pós-graduação em instituição nacional ou estrangeira.

• Leia atentamente a RESOLUÇÃO Nº 010, CONSU, de 15 de maio de 2017, que
regulamenta o processo de afastamento do País no âmbito da Universidade Federal
de São João del-Rei-UFSJ e dá outras providências.

• Leia atentamente a LEI Nº 12.863, DE 24 DE SETEMBRO DE 2013 da Presidência
da República.

• Confira a seguinte listagem de documentos a serem entregues, obedecendo o
prazo de 15 dias de antecedência a reunião da Congregação:

1. Declaração da secretaria da Congregação atestando que o docente está apto ao
afastamento.

2. Parecer emitido pelo GAD deliberando sobre o afastamento e sobre distribuição
dos encargos didáticos de responsabilidade do docente;

3. Ata da reunião do GAD na qual foi deliberado sobre pedido de afastamento;

4. Ciência do Coordenador de Curso sobre o referido pedido de afastamento;

5. Requerimento de Solicitação de Afastamento do país (Anexo 1), Termo de
Compromisso (Anexo 2) e Termo de Responsabilidade (Anexo 3), conforme
formulários próprios disponíveis em: https://ufsj.edu.br/manualserv/formularios.php

6. Documento comprovando inserção no Programa de Pós-Graduação (comprovante
de matrícula) ou carta de aceite do supervisor onde será realizado o pós-doutorado;

7. Projeto de pesquisa (modalidades mestrado, doutorado ou pós-doutorado) ou
ementa do curso (modalidade especialização) e plano de trabalho a ser
desenvolvido com cronograma de execução do mesmo;

8. Documento de aprovação do órgão financiador, se for o caso;

9. Plano de Qualificação dos Docentes da unidade;

10. Memorando direcionado à Congregação/Direção com pedido de solicitação em
que conste o tipo, finalidade e tempo do afastamento;

11. Os documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar
acompanhados de tradução para língua vernácula e com a identificação do
responsável pela tradução.

https://ufsj.edu.br/manualserv/formularios.php

