
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano

AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU NO PAÍS

À Diretoria de Gestão de Pessoas,

Nestes Termos, pede deferimento

Local/Data: ______________________________, ____/____/_______

_______________________________________
Assinatura do Servidor

Nome: ______________________________________________________________________

Matrícula Siape n°: __________________ Cargo: ________________________________________

Campus/Lotação: _____________________________________________________________________

E-mail: __________________________________________ Fone: ______________________________

Obs: Anexar a descrição das atividades desenvolvidas no ambiente de lotação (TAE).

Vem requerer Afastamento para cursar pós-graduação stricto sensu no país:

No período de : ____/____/________ à ____/____/________ por _____ Meses

Informações sobre o curso

Pós-graduação em: _________________________________________________________________

Nível: ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Pós-Doutorado

Instituição: _________________________________________________________________________

País/Cidade:________________________________________________________________________

Linha de Pesquisa do Curso: ___________________________________________________________

Informo que o curso pretendido tem relação ( ) Direta ( ) Indireta com minha atuação no IF Baiano,
conforme:

1. Tabela de Área de Conhecimento da CAPES (se docente):

Área de avaliação:__________________________________________________________________
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-do-conhecimento-ava
liacao

2. Anexo do Decreto 5.824/2006 (se TAE).

Ambiente Organizacional: ____________________________________________________________
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Manifestação do Diretor-Geral (campus) Diretor Sistêmico ou Pró-Reitor (Reitoria):

( ) De acordo ( ) Em desacordo

_______________________________, ____/____/________

______________________________________
Carimbo e assinatura

Manifestação da CPPD para docente – (anexar parecer): ( ) De acordo ( ) Em desacordo

______________________________, ____/____/________

______________________________________
Carimbo e assinatura

 
Manifestação da Chefia Imediata (Opcional: anexar justificativa): ( ) De acordo ( ) Em desacordo

*Proposta de Substituição (se docente): ( ) Sim ( ) Não

                                ______________________________, ____/____/________

                 
                                          ______________________________________

Carimbo e assinatura

* Caso  necessite de  contratação de professor substituto, deverá preencher e encaminhar o Formulário
de  Solicitação de Contratação de Professor Substituto.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano

Anexar a este formulário:

- Termo de compromisso;

- Documentação comprobatória da participação em Programa de Pós-graduação;

- Comprovante de que o curso é reconhecido pela CAPES;

- Declaração de que o servidor não responde a inquérito administrativo, não gozou de licença para tratar
de assuntos particulares, capacitação ou afastamento para pós-graduação stricto sensu nos 2 (dois) anos
anteriores à data da solicitação de afastamento e que não possui titulação para o mesmo nível que
pleiteia

Observação:

Para que se viabilize o afastamento em tempo hábil, o interessado deverá ser encaminhado à Reitoria
com,  no  mínimo,  60  dias  de  antecedência  do  início  da  licença.  Caso  contrário  o  processo  será
encaminhado ao Campus para preenchimento de um novo formulário.


