
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 
 
 
 

  DEFINIÇÃO  
 

 Afastamento com remuneração por até três meses para participar de curso de capacitação 
profissional, no interesse da Administração. 

 

  PÚBLICO-ALVO  
 

 Servidores técnico-administrativos e docentes. 
 

  REQUISITOS BÁSICOS  
 

O servidor deve: 
 Ter cumprido cinco anos de efetivo exercício no Serviço Público Federal sem ocorrência de 

quebra de vínculo. 
 Ter cumprido estágio probatório no cargo em que está em exercício. 

 
A licença para capacitação deve: 

 Estar prevista no Plano de Desenvolvimento de Pessoas da UFPR para o ano de usufruto da 
licença. 

 Estar alinhada ao desenvolvimento do(a) servidor(a) nas competências relativas: 
a) Ao seu órgão de exercício ou de lotação. 
b) À sua carreira ou cargo efetivo. 
c) Ao seu cargo em comissão ou à sua função de confiança. 

 Só poderá ser concedida quando o horário ou o local da ação de desenvolvimento inviabilizar o 
cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor contemplando uma carga horária total 
da ação (ou do conjunto de ações) igual ou superior a 30 horas semanais. 

 Os servidores que ocupam função gratificada ou cargo de direção (FG, FCC ou CD), seja como 
titular ou substituto eventual, devem pedir exoneração da função ou do cargo via processo SEI 
para afastamentos maiores que 30 (trinta) dias e informar o número do processo. 

 

  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  
 

Para qualquer modalidade da licença capacitação devem ser anexados os documentos abaixo: 
 Currículo atualizado do(a) servidor(a) extraído pela versão web ou pelo aplicativo do SouGov.br, 

versão web ou aplicativo (funcionalidade “Currículo e Oportunidades”). 
 Número do processo SEI de Exoneração de Função no caso de servidor(a) que ocupa função 

gratificada ou cargo de direção (FG, FCC ou CD), titular ou substituto eventual, e que solicita 
licença com prazo maior que 30 (trinta) dias. 



 Certidão negativa de carga patrimonial, em observância ao disposto pelo item nº 9.10.2 do 
Anexo I da Resolução nº 20/21-COPLAD, que pode ser obtida conforme instruções no site da 
Pró-Reitoria de Administração (https://pra.ufpr.br/delog/divisao-de-patrimonio/certidao-
negativa-de-carga-patrimonial/). 

 Manifestação da chefia imediata do servidor e do Diretor/Pró-Reitor/Superintendente, com sua 
concordância quanto à solicitação e contendo as devidas identificações, através do 
preenchimento do Termo de Ciência disponível no link abaixo: 
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-
pessoas/pndp/paginas/ModelodedocumentoparatermoanunnciadachefiaimediataparaLC202203
28.docx 

 
 

Além dos documentos acima citados, devem ser anexados os seguintes documentos, conforme a 
modalidade da licença capacitação: 
 

1.1 Para realização de ações de desenvolvimento: 
 Declaração de matrícula constando: 

a) Conteúdo programático. 
b) As datas de início e de término da ação. 
c) Carga horária semanal e total da ação. 
 

1.2 Para cursos conjugados com atividades práticas em posto de trabalho, em órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta dos entes federativos, dos Poderes da 
União ou de outros países ou em organismos internacionais, incluir: 

 Termo de Compromisso assinado entre a Organização e o Voluntário (Termo de Compromisso). 
 Plano de Trabalho (descrição das atividades a serem realizadas) assinado pela Organização e o 

Voluntário (Plano de Trabalho). 
 

1.3 Para elaboração de dissertação de mestrado, tese de doutorado ou trabalho de conclusão 
de curso de graduação ou especialização: 

 Declaração de matrícula do curso emitido pela instituição organizadora. 
 Declaração do orientador(a) do trabalho comprovando que a atividade proposta será realizada 

no período solicitado ou comprovante de matrícula na disciplina de TCC/elaboração de 
dissertação/tese ou equivalente. 
 

Além dos documentos acima citados, os servidores docentes devem também anexar os seguintes 
documentos: 

 Ata departamental, para licença no país, informando sobre a distribuição dos encargos didáticos 
do servidor docente durante o afastamento. 

 Ata departamental e setorial, para licença fora do país, informando sobre a distribuição dos 
encargos didáticos do servidor docente durante o afastamento. 
 

https://pra.ufpr.br/delog/divisao-de-patrimonio/certidao-negativa-de-carga-patrimonial/
https://pra.ufpr.br/delog/divisao-de-patrimonio/certidao-negativa-de-carga-patrimonial/
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/paginas/ModelodedocumentoparatermoanunnciadachefiaimediataparaLC20220328.docx
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/paginas/ModelodedocumentoparatermoanunnciadachefiaimediataparaLC20220328.docx
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/paginas/ModelodedocumentoparatermoanunnciadachefiaimediataparaLC20220328.docx


 
  PROCEDIMENTOS  

 

Conforme a Portaria Conjunta ME-SEPNIV nº 6/2022, a licença para capacitação deverá ser 
solicitada exclusivamente por meio do Requerimento para Licença para Capacitação disponível no 
sistema SIGEPE/SIGAC. 
 

  INFORMAÇÕES GERAIS  
 

A Licença para Capacitação poderá ser concedida para: 
• ações de desenvolvimento presenciais ou à distância; 
• a ação de desenvolvimento para aprendizado de língua estrangeira somente poderá 
ocorrer de modo presencial, no País ou no exterior, e quando recomendável ao exercício das 
atividades do servidor, conforme atestado no âmbito do órgão ou da entidade.  
• elaboração de monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese 
de doutorado, de livre-docência ou estágio pós-doutoral; ou 
• curso conjugado com: 

a) atividades práticas em posto de trabalho, em órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta dos entes federativos, dos Poderes da União ou de outros países ou em 
organismos internacionais; ou 
b) realização de atividade voluntária em entidade que preste serviços dessa natureza no 
País. 
A licença para capacitação poderá ser solicitada após cada quinquênio de efetivo exercício 
por até 90 (noventa) dias, não podendo a menor parcela ser inferior a 15 (quinze) dias.  
O servidor deverá aguardar em exercício até a autorização da licença com a publicação no 
Diário Oficial da União ou emissão de Portaria pela PROGEPE, conforme o caso.  
Quando a licença capacitação for concedida de forma parcelada, deverá ser observado o 
interstício mínimo de sessenta dias entre quaisquer períodos de gozo de licença 
capacitação.  

 

  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 

 Lei nº 8.112/1990 
 Decreto nº 9.991/2019 
 Instrução Normativa nº 21/2021 
 Portaria Conjunta ME-SEPNIV nº 6/2022 
 Resolução nº 52/19 – COPLAD 
 Resolução nº 66/98 – CEPE 
 Resolução nº 20/21 – COPLAD 
 


