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TERMO DE ANUÊNCIA 
(Art. 6º, Inciso XII, da Portaria nº 267 de 15/03/2016)

Eu,__________________________________________________________________________,

Matrícula  SIAPE:  ______________,  em  face  da  solicitação  do  (a)  servidor(a)

__________________________   ______________________________________  pleiteando

afastamento para participação de Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, para o Curso de

_____________________________________________________________________________,

tendo  em  vista  o  disposto  no  art.  6º,  Inciso  XII,  da  Portaria  nº  267  de  15/03/2016,  que

estabelece que “nas situações em que há apenas um servidor de um determinado cargo, além

da autorização, caberá ao Diretor Geral de Campus informar, se for o caso, que a Unidade tem

condições orçamentárias e financeiras para pagar diárias e passagens para que servidor(es) de

outra(s) Unidade(s) possa(m) compensar o afastamento do servidor em questão, de acordo

com um cronograma de atividades que venha garantir a prestação dos serviços, especialmente

quando estes serviços tenham relação direta com os estudantes, a exemplo dos serviços de

saúde, assistência social, nutrição, segurança e assessoramento pedagógico”, declaro que:

(    ) Estou de acordo com o afastamento do servidor.

(    ) NÃO estou de acordo com o afastamento do servidor.

DESPACHO quanto a Unidade ter condições orçamentárias e financeiras para pagar diárias e

passagens  para que servidor(es) de outra(s) Unidade(s) possa(m) compensar o afastamento

do servidor em questão, de acordo com um cronograma de atividades que venha garantir a

prestação dos serviços, especialmente quando estes serviços tenham relação direta com os

estudantes,  a  exemplo  dos  serviços  de  saúde,  assistência  social,  nutrição,  segurança  e

assessoramento pedagógico,  declaro que:

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________de__________________de___________

                           (Cidade)

__________________________________________________________

(Assinatura  e Carimbo)
Diretor  Geral do Campus / Pró-Reitor / ou Diretor Sistêmico 


