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LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

 

DEFINIÇÃO 
 

É a licença concedida ao servidor, no interesse da Administração, 
pelo prazo de até 03 (três) meses, após cada quinquênio de efetivo exercício, 
para participar de curso de capacitação profissional ou elaborar trabalho de 
conclusão de curso de educação formal, conforme plano anual de 
capacitação. 

 

Todos os processos referentes à licença para capacitação deverão 
ser instruídos via SEI (Sistema Eletrônico de Informações), conforme 
especificado neste documento. 

 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
Lei nº 1.112/1990: 
 

Art. 87.  Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor 
poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do 
cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, 
para participar de curso de capacitação profissional.   (Redação dada 
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)      (Vide Decreto nº 5.707, de 2006) 
 
Parágrafo único.  Os períodos de licença de que trata o caput não 
são acumuláveis.  
 

 

Decreto nº 5.707/2006: 
 

Art. 10.  Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá 
solicitar ao dirigente máximo do órgão ou da entidade onde se 
encontrar em exercício licença remunerada, por até três meses, para 
participar de ação de capacitação. 
 
       §1º A concessão da licença para capacitação fica condicionada 
ao planejamento interno da unidade organizacional, à oportunidade 
do afastamento e à relevância do curso ou da atividade para a 
instituição.                    (Incluído pelo Decreto nº 9.149, de 2017) 
 
        §2º A licença para capacitação poderá ser parcelada, não 
podendo a menor parcela ser inferior a trinta dias. 
 
        §3º O órgão ou a entidade poderá custear a inscrição do 
servidor em ações de capacitação durante a licença a que se refere o 
caput deste artigo. 
 
        §4ºA licença para capacitação poderá ser utilizada 
integralmente para a elaboração de dissertação de mestrado ou tese 
de doutorado, cujo objeto seja compatível com o plano anual de 
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capacitação da instituição. 
 
         §5º A licença para capacitação poderá ser utilizada integral ou 
parcialmente para a realização de atividade voluntária em entidade 
que preste serviços dessa natureza tanto no País quanto no exterior, 
na forma do regulamento do órgão ou entidade de exercício do 
servidor” (Incluído pelo Decreto nº 9.149, de 2017) 

 
 
 
SETORES RESPONSÁVEIS 
 
 Servidor 
 Chefia imediata e Dirigente Máximo da Unidade  
 NUDEPE 
 PROGEPE/DAFA 
 
PROCEDIMENTO via SEI 
 
Iniciar Processo 
 

Tipo de Processo: clicar no ícone   
Pesquisar por “PROGEPE - Licença para Capacitação” – selecionar; 

 
Após, preencher os campos: 
 
Protocolo:  
● Selecionar: Automático; 
● Tipo de Processo: PROGEPE - Licença Capacitação; 
● Especificação: Licença Capacitação; 
● Classificação por assunto: 024.03  
● Interessados: Nome completo do servidor; 
● Nível de Acesso: restrito; 
● Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei Nº 

12.527/2011); 
● Salvar 
 

No processo criado, incluir o formulário específico escolhendo:  

Incluir Documento, ícone   

Tipo de Documento, clicar no ícone  
Procurar por “PROGEPE - Licença Capacitação (formulário)”  
Preencher e Confirmar dados; 

O requerente deverá assinar o formulário clicando no ícone  
(assinar documento), utilizar a senha de acesso do GURI e clicar em assinar; 
 

Para anexar a documentação comprobatória das ações de 
capacitação (com especificação de carga horária e conteúdo programático), 
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execute os procedimentos a seguir: 
 
Clicar no número do processo  

Incluir documento no ícone  
Tipo de Documento: “Externo”: 
Selecionar o tipo de documento 
Inserir data do documento: data atual  
Número / Nome na Árvore: Informar o nome do documento 
Formato (“nato-digital” para documentos que sempre foram digitais 

e “digitalizado nesta unidade” para documentos digitalizados) 
Informar tipo de Conferência: Cópia Simples 
Remetente: informar o campus 
Interessado: Informar o nome do servidor 
Classificação por assunto: 024.03 - Reestruturações e alterações 

salariais 
Nível de Acesso: Restrito 
Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei Nº 

12.527/2011) 
Anexar arquivo: escolher arquivo para upload  
Confirmar dados 

 
Repetir este processo para todos os documentos necessários, bem 

como para o(s) certificado(s) que deverão ser anexados ao término do período 
de licença. Cada documento deve ser digitalizado e anexado 
individualmente. 

 
Após o(a) servidor(a) preencher e assinar o formulário, bem como 

apensar a documentação comprobatória das ações de capacitação, a Chefia 
imediata deverá anexar ao processo o documento “PROGEPE - Despacho 
Licença Capacitação”, onde irá justificar o interesse da Instituição na 
capacitação pretendida e sua relação com o ambiente organizacional e com o 
cargo ocupado pelo(a) servidor(a). O Diretor/Pró-reitor da unidade de 
exercício do(a) servidor(a) também deverá assinar tal documento, 
demonstrando assim, que está ciente e de acordo com a solicitação. 

 
Atenção para dois casos possíveis: 
 

1º Caso - Se chefia na mesma Unidade:  
 

Atribuir processo para sua chefia imediata clicando no ícone  
Selecionar chefia.  
Salvar 

 
OBS: Solicitar que a chefia redija e assine o despacho. 
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2º Caso - Se chefia em outra unidade: 
 

Clicar em Enviar Processo no ícone  
Unidade: Escolher a Unidade da Chefia Imediata  
Enviar. 
 
OBS: Comunicar a Chefia (preferencialmente via e-mail) sobre a 
necessidade de anexar a justificativa ao processo. Solicitar, também, a 
devolução do processo após assinado o referido documento.  

 
 

 
Procedimento a ser executado pela Chefia: 
 
Clicar no número do processo 

Incluir documento no ícone  
Tipo de Documento 

Clicar no ícone   
Pesquisar “´PROGEPE - Despacho Licença Capacitação” 
Selecionar: 
 
 

● Texto inicial: Nenhum 

● Descrição: “Licença para Capacitação” 
● Interessado: Informar o nome do servidor 
● Destinatários: Divisão de Acompanhamento Funcional e 
Afastamentos (DAFA) 
● Classificação por Assunto: 024.03 - Reestruturações e 
alterações salariais 
● Nível de Acesso: Restrito 
● Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei Nº 
12.527/2011); 
● Confirmar dados 

● Redigir o despacho (Justificativa da Chefia imediata)– Salvar 

e Assinar, clicando no ícone . 
 
OBS: Após, incluir o despacho em bloco de assinatura, atribuir ou 
tramitar o processo para que o Diretor/Pró-Reitor da unidade assine. 

 
 
Após o Diretor/Pró-Reitor assinar o despacho: 
 
Clicar no número do processo  

         Enviar o processo para o servidor solicitante, clicando no ícone  e 
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selecionando a unidade em que o(a) servidor(a) está lotado. (Se possível, 
avisá-lo do envio do processo). 
 

 
Após verificação de que todos os documentos necessários à 

solicitação foram anexados ao processo (Formulário, documentação 
comprobatória dos cursos e a justificativa da Chefia imediata): 

Clicar em Enviar Processo no ícone   
Unidade: Divisão de Acompanhamento Funcional e Afastamentos 

(DAFA) 
 Enviar 

 
 

 
INFORMAÇÕES / CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 

 
             Conforme Nota Técnica 178/2009 da Secretaria de Recursos 
Humanos/MP, é possível a concessão de licença para capacitação com a 
finalidade de elaborar trabalho de conclusão de curso de graduação e pós-
graduação lato sensu, desde que esses cursos estejam inseridos no plano 
de capacitação do órgão ao qual pertence o servidor e guarde pertinência 
com as suas diretrizes institucionais.  
 
             Registre-se, por necessário, que a concessão da licença para 
capacitação está sempre subordinada ao interesse da Administração, razão 
pela qual se impõe que o seu objeto guarde pertinência com as atribuições 
do cargo ocupado pelo servidor, bem como conste no plano de capacitação 
do órgão, já que é imprescindível que a Administração possa usufruir dos 
conhecimentos técnicos e científicos apreendidos por seus servidores 
durante os programas de capacitação (NOTA TÉCNICA 595/2009 da 
SRH/MP).    
 
             No caso previsto no §4º do art. 10 do Decreto nº 5.707/2006 e, 
também, quando a concessão de licença para capacitação for com a 
finalidade de elaboração de trabalho de conclusão de curso de graduação e 
pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, o servidor deverá encaminhar 
cópia da respectiva monografia, dissertação ou tese à Biblioteca da 
Instituição com o intuito de integrar o acervo da mesma.  

 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

I. Formulário de solicitação preenchido e assinado pelo(a) requerente; 
II. Documentação comprobatória dos cursos, como cronograma, conteúdo 

programático, carga horária, etc; 
III. Despacho assinado pela chefia imediata e Diretor/Pró-Reitor da unidade, 

considerando o interesse da Instituição na capacitação pretendida e sua 



 

BASE DE CONHECIMENTO - SEI 

 

relação com o ambiente organizacional e com o cargo ocupado pelo 
servidor; 

IV. Certificados (autenticados) das ações de capacitação realizadas, os quais 
deverão ser anexados após o término do período de licença. 

 
 
 

DOS PRAZOS 

 
 Solicita-se aos servidores interessados em usufruir de licença para 

capacitação, que tramitem o processo para a Divisão de 
Acompanhamento Funcional e Afastamentos - DAFA com antecedência 
mínima de 45 dias da data prevista para iniciar a licença, a fim de que 
sejam cumpridos, em tempo hábil, todos os trâmites necessários.  

 
 
 Conforme Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal, quando for necessária a 
prestação de informações, serão expedidas solicitações formais para 
esse fim, mencionando prazo para a respectiva apresentação. Quando 
dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à 
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado 
pela Administração para a respectiva apresentação implicará 
arquivamento do processo. No caso dos processos de Licença para 
Capacitação, o prazo fixado será de até 30 dias para o 
encaminhamento. 

 
 Até 60 dias do término do período de licença, podendo ser prorrogado 

mediante justificativa, o servidor deverá anexar os certificados/ 
diplomas (autenticados) referentes às ações de capacitação realizadas. 
Caso a licença tenha sido solicitada com a finalidade de elaboração de 
monografia, dissertação ou tese, o recibo de entrega do documento à 
Biblioteca também deverá ser anexado ao processo.  Por fim, tramitar o 
processo para a Divisão de Acompanhamento Funcional e 
Afastamentos - DAFA.  

 
FUNDAMENTOS LEGAIS 
I. Art. 87 da Lei 8.112/1990 
II.  
III.  
IV.  
V. Nota Técnica nº 595/2009/COGES/DENOP/SRH/MP; 
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Etapas Quem faz? O que fazer? Como? 

1 Servidor 

Preencher o formulário No SEI 

Assinar formulário No SEI 

Anexar documentos 
comprobatórios 

No SEI 

2 Chefia imediata 
Elaborar e assinar 
despacho 

No SEI 

3 Diretor/Pró-Reitor 
Analisar e assinar 
despacho. 
Encaminhar para o servidor 

No SEI 

4 Servidor 
Verificar assinaturas e 
encaminhar para 
PROGEPE/DAFA 

No SEI 

5 PROGEPE/DAFA 

Analisar e encaminhar o 
processo para emissão de 
parecer do NUDEPE 

No SEI 

6 NUDEPE 

Analisar se o curso está de 
acordo com o plano anual 
de capacitação e emitir 
parecer. Tramitar o 
processo para 
PROGEPE/DAFA 

No SEI 

7 PROGEPE/DAFA 

Parecer favorável: 
encaminhar para emissão 
de portaria e após ciência 
ao servidor e chefia. 
Parecer desfavorável: 
ciência ao servidor de que 
deverá regularizar o 
processo. 

No SEI 

8 SERVIDOR  
Anexar certificado(s). 
Encaminhar o processo 
para a PROGEPE/DAFA 

No SEI 

9 DAFA 
Analisar e arquivar 
processo 

No SEI 

 

 


