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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

  

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/UNILAB Nº 13, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Reedita a Instrução Norma�va nº 5/2020,
que dispõe sobre a norma�zação da licença
para capacitação de servidores docentes da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira enquanto
perdurar o PARECER DE FORÇA
EXECUTÓRIA
nº 00027/2020/NAP/PFCE/PGF/AGU, para
atendimento ao Decreto nº 10.139/2019.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA –  UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535,
de 10 de maio de 2018,   publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11 de maio de 2018, no
uso das atribuições a ele conferidas, e em atendimento ao disposto no Decreto nº  9.191, de 1º de
novembro de 2017 e no Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.007207/2021-24,

Considerando o PARECER GTAN nº 219/2021/GTAN/UNILAB, que aponta a necessidade de
revisão do documento, para fins de adequação ao padrão de formatação de atos norma�vos definidos
pelo Decreto Nº 10.139/2019, com ajustes em sua epígrafe, na ementa e melhora da técnica
legisla�va, uma vez que o Parecer de Força Executória con�nua vigorando, resolve:

 

 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º  Aprovar a norma�zação da licença para capacitação de servidores docentes da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira enquanto perdurar a vigência
do Parecer de Força Executória nº 00027/2020/NAP/PFCE/PGF/AGU.

 

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Instrução Norma�va, considera-se:

I - quinquênio - período de 05 (cinco) anos tendo como data inicial a entrada do referido
servidor no serviço público federal;
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II - abrir processo - iniciar processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI;

III - remeter processo - enviar processo à unidade;

IV – unidade organizacional – unidade na qual o servidor exerce suas a�vidades.

 

Art. 3º  A concessão da licença para capacitação fica condicionada ao planejamento
interno da Unidade Acadêmica, à oportunidade do afastamento, à relevância do evento para a
ins�tuição, bem como à contribuição da capacitação para o desenvolvimento do servidor no exercício de
suas funções.

Parágrafo único. A carga horária total da licença para capacitação não poderá ser inferior a
20 (vinte) horas semanais.

 

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 

Art. 4º  A solicitação da licença capacitação deverá ser realizada por meio do Processo
denominado Licença para Capacitação, disponível no SEI, devendo ser anexados, obrigatoriamente, os
seguintes documentos:

I - Formulário de Solicitação de Licença para Capacitação, contendo as seguintes
informações:

a) local em que será realizada;

b) carga horária prevista;

c) período do afastamento previsto, incluído o período de trânsito, se houver, sendo
dispensada a apresentação prévia de documentos comprobatórios;

d) ins�tuição promotora, quando houver;

e) custos previstos relacionados diretamente com a ação, se houver;

f) custos previstos com diárias e passagens, se houver;

g) jus�fica�va quanto ao interesse da administração pública naquela ação, visando ao
desenvolvimento do servidor;

II - comprovante de matrícula/inscrição ou documento que comprove o vínculo de estudo,
onde conste o período, a carga horária e a natureza do evento de capacitação, quando for o caso;

III - manifestação da chefia imediata do servidor, com sua concordância quanto à
solicitação;

IV - aprovação do Conselho de Unidade Acadêmica e do Colegiado do Curso, a respeito do
afastamento solicitado, para o caso de servidor docente;

 

Art. 5º  O período da Licença Capacitação será computado para todos os efeitos e
reconhecido como efe�vo exercício.

 

Art. 6º  O servidor só poderá ausentar-se do trabalho após a emissão e publicação da
portaria autorizando a sua licença.

Parágrafo único. Caso o servidor não apresente comprovante de sua par�cipação em ação
de capacitação no prazo de 30 (trinta) dias após o fim da licença, a chefia imediata deverá remeter o
processo à DDP, informando o ocorrido mediante o�cio, para fins de abertura de processo de reposição
ao erário.
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Art. 7º  A concessão da licença para capacitação não enseja a subs�tuição do servidor nem
a contratação de professor subs�tuto, conforme consta na Portaria nº 359/REITORIA/2019.

 

Art. 8º  Não poderá pleitear licença capacitação o servidor que se afastou para mestrado,
doutorado ou pós-doutorado, enquanto não �ver cumprido igual período ao que passou afastado, nos
termos do art. 96- A, § 4º da Lei 8.112/90.

 

Art. 9º  O servidor que usufruiu da licença capacitação fica impedido de se afastar para
par�cipação em programas de Pós-Graduação Stricto Sensu – mestrado e doutorado, pelo prazo de 02
(dois) anos, nos termos do art. 96-A, § 2° da Lei 8.112/90.

Parágrafo único. Não há impedimento para concessão de afastamento para par�cipação
em pós-doutorado ao servidor que tenha usufruído da licença capacitação.

 

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 10.  Os casos omissos a esta Instrução Norma�va serão esclarecidos pela
Superintendência de Gestão de Pessoas, ouvida a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD),
conforme o caso.

 

Art. 11.  Revogar a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020, publicada
no Bole�m de Serviço nº 149, de 1º de setembro de 2020.

 

Art.  12.  Esta Instrução Norma�va entra em vigor a par�r de 3 de janeiro de 2022.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 30/12/2021, às 17:26, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0388111 e
o código CRC 6C39A5CC.

Referência: Processo nº 23282.007207/2021-24 SEI nº 0388111
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