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,

PORTARIA N" 1541, DE 08 DE JULHO DE 2016.

a REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;Ao, CI~NCIA E

TECNOLOGIA DE GOlAs, nomeado por Decreto Presidencial de 03 de setembro de

2013, publicado no Diario Oficial da Uniao de 04.09.2013, no uso de suas atribuicoes

legais e regimentais, resolve :

Considerando 0 teor do Decreto n° 91.800, de 18 de outubro de 1985, do

Decreto nO 1.387, de 7 de fevere iro de 1995, e da deleqacao de competencia

estabelecida pelo Ministerlo da Educacao, constante do artigo 4° da Portaria MEC nO

404 , de 23 de abril de 2009:

Art . 1° Fica estabelecida, nos termos desta Portaria , os procedimentos

para a sollcitacao de autorizacao de afastamento do Pais de servidores docentes e

tecnico-adrninistrativos do quadro permanente do Instituto Federal de Educacao,

Ciencia e Tecnologia de Golas.

Paraqrafo unico, Dispensa-se a ernissao de Portaria prevista no caput

para as viagens ao exterior do servidor em gozo de ferias ou llcenca gala e nojo, nos

termos do Decreto nO91.800/1985.

Art . 2° A natureza da viagem ao exter ior podera ser:

I. com onus, quando implicar direito a passagens e/ou diarias,

assegurados ao servidor 0 vencimento ou salario e demais vantagens do cargo e/ou

funcao ;

II. com onus Iimitado, quando implicar direito apenas ao vencimento ou

salario e demais vantagens do cargo elou tuncao :

III. sem onus, quando implicarem perda total do vencimento ou salario e

demais vantagens do cargo e/ou funcao , e nao acarretarem qualquer despesa para a

Adrnin istracao.

Paraqrafo unico. No caso do servidor receber algum auxilio financeiro do

IFG ou de agencia de fomento , tais como CAPES, CNPq, FAPEG etc. , 0 afastamento

se enquadrara conforme inciso I.
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Art. 3° Os servidores que desejarem solicitar afastamento do pais, de

acordo com os term os estabelecidos nesta Portaria , deverao providenciar a abertura de

Processo Adm inistrativo com antecedencia minima de 30 (trinta) dias da data prevista

para 0 inicio da viagem.

§1° 0 processo devera ser encaminhado para parecer da Direcao-Gera l

do campus ou da Pro-Reitoria/Diretoria Executiva no caso dos servidores lotados na

Reitoria.

§2° Apes ernissao do parecer pela instancia prevista no §1°, 0 processo

deve ser encaminhado para uma das Pro-Reitorias abaixo relacionadas, conforme 0

objetivo da viagem, para depois ser enviado ao Gabinete da Reitoria:

I. Pro-Reitoria de Pesquisa e Pos-Graduacao, no caso de afastamento

para cursar pos-qraduacao stricto sensu elou participacao de evento cientifico e

tecnoloqico ou realizacao de atividades de pesquisa;

II. Pro-Reitoria de Ensino , no caso de participacao em ativ idades de

ensino;

III. Pro-Reitoria de Extensao, no caso de particioacao em atividades de

extensao:

IV. Pro-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, no caso de participacao

de cursos de curta duracao ou de afastamento sem onus para a administracao.

Art. 4° 0 periodo do afastamento do pais deve coincidir com 0 periodo de

realizacao do(s) evento(s) que 0 servidor participara , acrescido do transito de ate 2 (dois)

dias anter iores e posteriores a realizacao da atividade.

§1° Sera concedido 1 (um) dia de transite para atividades realizadas em

paises da America do Sui

§2° Sera concedido 2 (dois) dias de transite para atividades realizadas

nos demais continentes.

§3° Caso seja necessario um prazo maior para 0 transite, do que aquele

previsto no caput, 0 servidor devers justificar a sollcitacao, a qual devera ser

devidamente comprovada, e estara sujeita a ana lise da Adm lnistracao.

Art. 5° Para a formalizacao e instrucao do processo de que trata 0 artigo

3°, 0 servidor devera protocolar a solicitacao de afastamento do Pais , com a segu inte

docurnentacao:

Reitoria do Instituto Federal de Educacao, Clencia e Tecnologia de Goias
Av. Assis Chateaubriand, n' 1.658, Setor Oeste. CEP: 74.130-012. Goiania-GO
Fone: (62) 3612-2200



•••••••• INSTITUTO FEDERAL
•• Goias

MINISTERIO DA EDUCAI;Ao
SECRETARIA DE EDUCAI;AO PROFISSIONAL E TECNOL6GICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAI;AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOlAS
REITORIA

I. formulario pr6prio, contido no anexo desta Porta ria, preenchido

integralmente pelo servidor, contendo a assinatura da chefia ;

II. requerimento datado e assinado pelo servidor, contendo justificativa do

afastamento solicitado;

III. carta de concessao de auxilio financeiro de agencia de fomento, caso

o onus seja de agencia de fomento;

IV. no caso de evento e/ou curso de curta cu racao. anexar tambern:

a) fo lder ou programa do evento ou curso;

b) cronograma ou programa do evento ou curso;

c) carta convite do evento/curso ou aceite do trabalho a ser apresentado;

d) c6p ia do trabalho a ser apresentado, caso haja.

V. no caso de curso de pos-qraduacao stricto sensu , anexar tarnbern :

a) carta convite ou de aceite no curso de mestrado, doutorado ou p6s-

doutorado;

b) porta ria de afastamento para pos-qraduacao stricto sensu, quando for 0

caso.

Art. 6°. Os documentos anexados a sollcitacao de afastamento que

estejam em idioma estrangeiro deverao ser acompanhados das respectivas traducoes

para a lingua portuguesa, podendo ser apre sentado de forma resumida, com destaque

para os aspectos relevantes.

Art. 7°. 0 servidor devera aguardar em exercicio a autorizacao do pedido

de afastamento e somente podera se ausentar do pais ap6s a pub licacao da Porta ria

no Diario Oficial da Uniao,

\ \

JR~MO RODRIGUES DA SIL
/" Reitor

Reitoria do Instituto Federa l de Educacao, Ciencia e Tecnol ogia de Golas
Av. Assis Chateaubriand, nO1.658, Setor Oeste. CEP: 74.130-012. Goian ia-GO
Fone: (62) 3612-2200



••••••••• INSTITUTO FEDERAL
•• Goias

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL6GICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOlAS
REITORIA

FORMULARIO PARA SOLICITA<;:AO DE AFASTAMENTO DO PAis

OB SERVACOES IM PORTANTES:
1. A sclictacac de afastamento nao pod era ser conced ida eo professor substituto ou ao servidor que estiver usufruindo. concom itantemente. de

fe-rias ou de qualquer modandade ncenca. exceto para qualifica.;ao de pos-qraouacao stricto sensu.
2. A soncltacao de afastamenta, depots de tramitada no campusrgeaona, deve ser encaminhada aPr6-Reitoria correspondente a atividade a ser

executada (PROEN; PROPPG; PROEXou PRODI).
3. A scuctacao deve ser protocolada no campus de lotacac do servidor com antecedencta minima de 30 (trinta) dias.

1. SERVIDOR
1.1. Nomecompleto 1.2. SlAPE 11.3.CPF

1.4. Campus/ Reltorla do IFG 11.5.Departamento/Setor de lotacao 1.6. Cargo

1.7. Teletcne fixe I(.8.~elular 1.9. E-mail
( )

2. NATUREZA DO AFASTAMENTO
o SEM ONUS: pe rda total do vencim ento a u sa lario e demais vantagens do ca rgo e/ou fun~o.

o COM ONUS L1MITADO: direito apenas ao vencimen to au sa tano e demais vantagens do cargo elou funcao.

o COM ONUS: direito a passagens e/ou diaria s, ass egu rado a vencimento au salario e demais vantagens do ca rgo e/ou fun~o .

ORGAO FINACIADOR (somente nocaso de afastamentocom Onus)
D IFG: D diarias e D passagens D PIPECT. valor: R$
D AGENCIA FOMENTO: D CAPES D CNPq D FAPEG D OUTRA:

3. FINALIDADE DO AFASTAMENTO
D Ouallflcacao em nivel de Mestrado, Doutorado ou P6s-Doulorado (PROPPG)
D Particlpacao em evenlo cientifico e tecnol6gico ou reallzacao de atividades de pesquisa (PROPPG)
D Participacac em atividades de ensino (PROEN)
D Participacao em atividades de extensao (PROEX)
D Participacao de cursos de curta curacao (PRODI)
D Outras finalidades, cuio alastamento sera sem Onuspara a Administracao (PRODI)

4. DESCRICAO DA ATIVIDADE A SER REALIZADA
4.1. Nome do evento (atividade 1 - anexar comprovacac pertinente: folder; convite. aceite trabalho...)

4.2. Local (Cidade/EstadofPais) 4.3. Periodo do evento
a

4.4. Ira apresentar trabalho? ITitulo do trabalho:
D Nao D Sim

4.5. Nome do evento (atividade 2 - anexar conprovecao pertinente: folder; convite: aceite trabalho...)

4.6. Local (Cidade/EstadolPa[s) 4.7. Periodo do evento
a

4.8. Ira apresentar trabatho? ITitulo do trabalho:
D Nao D Sim

5. PERIODO DE AFASTAMENTO (conslderar ale dois dias antes e dois depois relatlvos ao lranslado)
5.1. Justificativa no case de necessilar de mats dies para a transtaoo. 5.2. Periodo do etastamento

a
5.3. Assinatura do servidor

6. PARECER DA CHEFIA (Chefia de Dep. AreasAeeeemtcaeno caso de professor)
6.1 Parecer 6.2. Data 6.3. Assinatura e carimbO da chefia

( l FAVORAv EL

--'-- '( ) DESFAVORAv EL

DOCUMENTOS NECESSARIOS
Eventa Cursode pos-qraouacaostricto sensu

1. Requ eri mento datado e ass inado pelo servido r 1. Req uer imento da tado e assinado pelo servidor
2 . Folder au programa do eve nto/c urso 2. Ca rta co nvite au de ace lte no curso de q ualiticacao
3 . Oro noq rarna rp roq rama cac do evento/curso 3. Ca rta de concessao de auxllio de aqe ncia de fomento
4 . Ca rta con vite au de aceite do traba lho no evento (obrigat6rio caso a Onus seja de agenda de tomenta)
5. C6 pia do trab alho a ser apresentado, caso haja 4 . Port aria de afastamento para pos-qraduacac strictosensu,
6 . C arta de concessao de au xflio de agencia de fome nta quando for a casa

.(c briqatc rio caso a Onus seia de aoencia de fomen ter
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