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FORMULÁRIO - RENOVAÇÃO DE AFASTAMENTO DE LONGA 
DURAÇÃO PARA PÓS-GRADUAÇÃO

SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

ENCAMINHAR VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO SPA:

  GRUPO DE ASSUNTO: 10 - Afastamento

  ASSUNTO: 1221 – Afastamento - Pós-Graduação

  INTERESSADO NA UFSC: Servidor requerente/solicitante

 SETOR: CCP/DDP

Nome: 

CPF: 

SIAPE:    Matrícula UFSC:  

Unidade de lotação: 

Cargo:  

Telefone/Ramal UFSC:  Telefone celular:

E-mail institucional:  

E-mail pessoal: 

Procurador(a) se for o caso:

Nome:  CPF: 

Endereço Residencial: 



CEP:  Bairro:  Cidade: 

Estado:  Telefone:  Celular: 

E-mail: 

PERÍODO DE RENOVAÇÃO DO AFASTAMENTO

Data de início: / /                 Data de término: / /

NATUREZA DO AFASTAMENTO:

Em relação ao ônus:

Em relação ao tempo: 

Carga horária disponível para o trabalho:  horas semanais

Carga horária disponível para os estudos:  horas semanais

Com ônus limitado: quando implicar direito à apenas a remuneração do cargo efetivo.

Com ônus UFSC: quando implicar recebimento de auxílio pelo CNPq, CAPES, 
FINEP ou UFSC, assegurada ao servidor a remuneração do cargo efetivo.

Tempo integral

Tempo parcial



MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO:

Especificar a necessidade da renovação do afastamento:

Data: / /                      

___________________________________________

Assinatura do servidor



MANIFESTAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:

Em relação à oportunidade da renovação do afastamento.

Data: / /                      

 ___________________________________________

Assinatura da chefia imediata

MANIFESTAÇÃO DA DIREÇÃO DA UNIDADE:

Data: / /                     

___________________________________________

 Assinatura da Direção da unidade



OBSERVAÇÕES:

1) O início do afastamento só poderá ocorrer após a autorização da PRODEGESP, 
sendo que sem essa prévia autorização o servidor estará em situação irregular.

2) Para que a análise deste processo se viabilize em tempo hábil, o processo deverá 
chegar à CCP com, no mínimo, 30 dias de antecedência do início do afastamento, 
bem como, apresentar todos os anexos abaixo relacionados.

3) Todas as manifestações requeridas neste formulário são obrigatórias e, caso 
necessário, podem ser redigidas a parte e anexadas ao processo.

ANEXAR (documentos obrigatórios): 

 Plano ou cronograma das atividades a serem desenvolvidas durante o período de 
afastamento requerido, com parecer do orientador;

 Relatório das atividades desenvolvidas durante o período anterior de afastamento, 
com parecer do orientador;

 Manifestação do orientador quanto ao desempenho acadêmico do servidor e da 
necessidade do afastamento;

 Histórico escolar e atestado de matrícula ou declaração informando a data de 
início e término do curso.
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