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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

BASE DE CONHECIMENTO

AFASTAMENTO DO PAÍS

QUE ATIVIDADE É?

Entende-se como afastamento o deslocamento do servidor de algum ponto do território nacional para outro
país, para o cumprimento de a�vidades de pesquisa, par�cipação em congresso, conferências, seminários,
reuniões, missão ins�tucional ou evento similar.

QUEM FAZ?

O(a) servidor(a) efe�vo(a) do quadro de pessoal que tenha que se afastar do país para viagens a serviço,
par�cipação em congressos, seminários, missão ins�tucional.

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

Passo Unidade Procedimento

1 Unidade do(a) servidor(a)

O interessado abre o processo com a
documentação necessária incluindo o
preenchimento do formulário juntamente com
despacho de manifestação da chefia.

Formulário- Solicitação de Afastamento do País

 

2 Divisão de Desenvolvimento
de Pessoal-DDP

Analisa a documentação e envia à Seção de
Diárias e Passagens-SDP para verificação de
prestação de contas pendente.
Caso esteja faltando alguma informação,
devolve à Unidade do servidor para
atendimento.

3 Seção de Diárias e
Passagens-SDP (PROAD)

Verifica se há prestação de contas pendentes.
Verifica as possibilidades de voo, caso o
afastamento seja do tipo “com ônus”.
Caso haja alguma pendência devolve o
processo à Unidade do servidor para
atendimento.
Encaminha para manifestação da Reitoria.

4 Reitoria Solicita a autorização de viagem junto ao
SIMEC, conforme Ofício-Circular nº
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24/2017/ISF/SESU/MEC.
Após resposta do MEC, o Reitor se manifesta
deferindo ou indeferindo o afastamento via
despacho.
Caso seja indeferindo devolve o processo à
DDP e esta encaminhará à Unidade do(a)
servidor(a) para ciência e conclusão do
processo no SEI.

5 Divisão de Desenvolvimento
de Pessoal-DDP Minuta portaria de afastamento.

6 Reitoria
Reitor assina a portaria.

 

7 Divisão de Desenvolvimento
de Pessoal-DDP

Faz a publicação no diário Oficial da União-
DOU.
Cadastra o afastamento no SIAPENET.
Se necessário envia à Seção de Benfícios para
desconto de auxílio transporte.
Envia o processo à Unidade do servidor(a) para
ciência e cadastro no SCDP.

8 Unidade do servidor(a)

O solicitante de viagem realiza o cadastro no
SCDP.
Após finalização da viagem o solicitante
deverá incluir a documentação de prestação de
contas no SEI e encaminhar para análise SDP.

9 SDP (PROAD)

Verifica se a documentação referente à
prestação de contas está conforme e encaminha
para o solicitante proceder com a prestação no
SCDP.

10 Unidade do servidor(a)

Realiza a prestação de contas no SCDP.
Após aprovada a prestação de contas, anexa o
PDF do resumo da viagem no SEI e encaminha
o processo com despacho à DDP.

 

11 Divisão de Desenvolvimento
de Pessoal-DDP

Verifica a documentação.
Conclui o processo no SEI.

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

Os afastamentos podem ser de três tipos:
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com ônus: quando implicarem direito a passagens e diárias, assegurados ao servidor o vencimento ou
salário e demais vantagens de cargo, função ou emprego;
com ônus limitado: quando implicarem direito apenas ao vencimento ou salário e demais vantagens do
cargo, função ou emprego;
sem ônus: quando implicarem perda total do vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função
ou emprego, e não acarretarem qualquer despesa para a Administração.

O servidor somente poderá ausentar-se do país no período em que estiver estritamente autorizado na Portaria
publicada no Diário Oficial da União - DOU.

Só será autorizado o afastamento cujo período esteja devidamente comprovado via documentação oficial.

O período de afastamento deverá considerar o tempo de deslocamento até o local onde ocorrerá a missão, bem
como, o período de regresso ao território nacional.

DOS PRAZOS

Afastamento com ônus- 45 dias antes do início da viagem para abrir o processo.

Afastamento com ônus limitado ou sem ônus- 45 dias antes do início da viagem para abrir o processo.

Obs 1: Caso a viagem seja autorizada, ao final, o servidor deverá apresentar um relatório substanciado das
atividades realizadas, bem como os bilhetes aéreos em até 5(cinco) dias.

Obs 2: Caso o afastamento não seja autorizado a reitoria envia o processo para a Divisão de Desenvolvimento de
Pessoal, que encaminhará o processo para conhecimento e arquivamento na unidade do servidor.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

1. Formulário  de solicitação de afastamento devidamente preenchido (devem ser incluídos os dias de
deslocamento);

2. Convite (em caso de missão institucional oficial), carta de aceitação do trabalho a ser apresentado em
congressos, conferências, similares ou comprovante de inscrição no evento;

3. Programação do evento;
4. Resumo do trabalho a ser apresentado em congressos, seminários ou evento similar;
5. Tradução dos documentos (caso haja algum em língua estrangeira);
6. Despacho com manifestação expressa de deferimento da chefia imediata do servidor.

Caso o afastamento seja de docente Diretor de Instituto, apresentar ata de reunião do colegiado.
Para afastamento do Reitor é necessária aprovação pelo Consuni.

QUAL É A BASE LEGAL?

1. Decreto 91.800, de 18 de outubro de 1985;
2. Decreto 7.689, de 02 de março de 2012;
3. Decreto 1.387, de 7 de fevereiro de 1995;
4. Portaria 505/MPOG, de 29 de dezembro de 2009.
5. Ofício-Circular nº 24/2017/ISF/SESU/MEC
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