
AFASTAMENTO DO PAÍS PARA: CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, CURSOS, 

ENCONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E PROFERIR 

PALESTRAS 

 

A solicitação deverá ser encaminhada somente por meio eletrônico, SEI (SISTEMA ELETRÔNICO 

DE INFORMAÇÕES), com acesso pelo link www.sei.ufg.br/sei. 

 

Definição: 

Afastamentos de Docentes e Técnicos-Administrativo em Educação (TAE) para: conferências, 

congressos, cursos, encontros, jornadas, reuniões, seminários, simpósios e proferir palestras. 

Requisito básico: 

Ser servidor ocupante de cargo efetivo na Universidade Federal de Goiás. 

Documentação necessária: 

1. Formulário Afastamento – Evento no exterior (deve ser assinado pelo (a) requerente e 

diretor/chefe da unidade); 

2. Carta Convite ou documento comprobatório da atividade a ser desenvolvida, incluindo aceite 

da apresentação do trabalho, se houver; 

3. Documento comprobatório em caso de recebimento de auxílio financeiro 

(diária/passagem/bolsa) de órgão ou instituição público brasileiro – quando houver 

Informações gerais: 

 O pedido de afastamento deverá ser encaminhado à DAD - Diretoria de Acompanhamento e 

Desenvolvimento, através do SEI, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de início 

do afastamento; 

 O servidor somente poderá ausentar-se do país após a publicação da portaria de autorização 

de afastamento no Diário Oficial da União; 

 Quanto ao ônus, o afastamento poderá ser: 

 com ônus: é mantida a remuneração do servidor, acrescida bolsa ou auxílio concedido 

pela UFG; 

 com ônus limitado: é mantida apenas a remuneração do servidor ou, se este optar, além 

da remuneração é concedido bolsa ou auxílio concedido por outra instituição como pelo 

CNPq, CAPES, FAPEG ou outros órgãos (com direito a passagens e/ou diárias); 

 sem ônus: é a perda total da remuneração do servidor. 

 

*Observação: independem de autorização as viagens ao exterior em caráter particular em finais 

de semana, feriados, férias, licença nojo ou gala. Para tanto, o servidor deve apenas comunicar à 

chefia o endereço no exterior, onde possa ser localizado. 



Arcabouço Legal: 

 Lei 8112/1990; 

 Decreto 91.800, de 18 de outubro de 1985; 

 Decreto 1.387, de 07 de fevereiro de 1995; 

 Decreto 2.349/1997. 

 

Fluxo: 

PASSO SETOR PROCEDIMENTO 

1 REQUERENTE Inicia o processo e encaminha 

2 DAD Analisa a documentação e encaminha à PROPESSOAS 

3 PROPESSOAS Emite a autorização e encaminha à DAP 

4 DAP Emite a portaria e encaminha ao DFP 

5 DFP Regulamenta as questões financeiras e encaminha à Unidade 
/Órgão 

6 UNIDADE/ORGÃO Toma ciência e anexa comprovante de participação após a 
viagem 

7 DAD Encaminha para arquivo 
 

Contato: 

PROPESSOAS - (62) 3521-1073 - propessoas@ufg.br 

 

 

 

SERVIDORES 

Os afastamentos para o exterior adequadamente notificados e 

autorizados representam segurança jurídica para o próprio servidor e 

para sua família. 

mailto:propessoas@ufg.br

