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PORTARIA Nº 25, DE 23 DE JANEIRO DE 2018 
 
Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelos servidores efetivos do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN para 
obtenção de autorização para afastamento para 
participação em programa de pós-graduação. 

 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN, no uso das atribuições que lhe confere o art. 21, inciso V, 
anexo I, do Decreto nº 6.844, de 07 de maio de 2009 e o art. 155, inciso V, do anexo da Portaria 
Iphan nº 92, de 05 de julho de 1992 e tendo em vista o disposto nos artigos 95 e 96-A da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no Decreto n° 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 e  
 

Considerando a necessidade de se estimular a capacitação do servidor para o 
desenvolvimento das competências institucionais e individuais, de forma a possibilitar a melhoria da 
eficácia, eficiência e qualidade dos serviços prestados; 
 

Considerando que a participação dos servidores efetivos em programas de pós-
graduação deve observar os princípios da isonomia e da impessoalidade, resolve: 
 

Art. 1º Estabelecer as normas internas para autorização de afastamento de servidores 
do Iphan para participar em programa de pós-graduação, em nível de especialização, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, em instituição nacional ou estrangeira, obedecendo ao disposto em Lei e 
seus regulamentos, e nesta Portaria. 
 

Parágrafo único. São consideradas atividades acadêmicas, integrantes de programa de 
pós-graduação no País ou equivalente no exterior: cursos, disciplinas, pesquisas, intercâmbios, 
estágios acadêmicos; e redação de trabalho final, dissertação ou tese, que atendam aos interesses da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

Art. 2º Para os fins desta Portaria consideram-se unidades de exercício do servidor, as 
Superintendências, as Unidades Especiais, os Departamentos e o Gabinete da Presidência. 
Parágrafo Único. Consideram-se, para fins desta Portaria, como dirigente máximo da unidade de 
exercício do servidor, os Superintendentes, Diretores e Chefe de Gabinete. 
 

Art. 3º Para os fins desta Portaria classificam-se os afastamentos: 
I – quanto à duração: 
a) por até 24 (vinte e quatro) meses para participar de programa de mestrado; 
b) por até 48 (quarenta e oito) meses para doutorado; e 
c) por até 12 (doze) meses para pós-doutorado ou especialização, respeitado o 

regulamento do Programa a que estiver vinculado. 
II – quanto ao local de destino: 
a) no País; 
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b) para o exterior. 
III – quanto ao uso de recursos públicos: 
a) afastamento com ônus: manutenção da remuneração, e financiamento da 

viagem, com concessão de diárias e ou passagens, ou outra forma de auxílio oficial pelo Iphan, ou 
por outro Órgão do Governo Federal; 

b) afastamento com ônus limitado: manutenção da remuneração, sem qualquer 
forma de auxílio oficial pelo Iphan ou por Órgão do Governo Federal; 

c) afastamento sem ônus: perda total da remuneração e ausência de qualquer 
tipo de custeio pelo Iphan. 

IV – quanto à modalidade: 
a) afastamento parcial: cumprimento de carga horária de trabalho de, no 

mínimo, 20 horas semanais, quando houver incompatibilidade de horário do curso com o exercício 
do cargo, e não se fizer possível a compensação da jornada mediante aplicação do art. 98 da Lei nº 
8.112/1990. 

b) afastamento integral: quando houver incompatibilidade total de horário entre 
a realização das atividades acadêmicas exigidas pelo curso e o exercício do cargo ocupado, devendo 
o servidor ser afastado das atribuições de seu cargo. 

§ 1º Somente serão concedidos afastamentos com ônus limitado ou sem ônus.  
§ 2º O afastamento sem ônus estará sujeito à anuência da chefia imediata e do 

dirigente máximo de sua unidade de exercício, não se enquadrando na regulamentação disposta no 
inciso III do art. 4º e no art. 10 desta Portaria.  

§ 3º Os horários de trabalho do servidor com afastamento parcial deverão ser 
informados no momento da solicitação, mediante aprovação pela chefia imediata e pelo dirigente 
máximo da unidade de exercício do servidor. 

§ 4º O servidor participante do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio 
Cultural – PEP/MP ou de programa de pós-graduação que venha ser ofertado pelo Iphan, somente 
poderá pleitear afastamento na modalidade parcial, de acordo com alínea “a”, inciso IV, deste artigo, 

nele incluído o período para a elaboração do trabalho final. 
Art. 4º Constituem etapas dos processos de afastamento: 
I – preenchimento dos Anexos I e II desta Portaria pelo servidor, com anuência da 

chefia imediata e do dirigente máximo de sua unidade de exercício; 
II – entrega dos documentos constantes do art. 11 desta Portaria à Coordenação- 

Geral de Gestão de Pessoas do Departamento de Planejamento e Administração do Iphan-
COGEP/DPA pelo servidor; 

III – análise documental, da pertinência e do enquadramento legal pelo Comitê 
Gestor de Capacitação – CGCAP do Iphan após os prazos estabelecidos pelo art. 10 desta Portaria; 

IV – publicação do ato, nos seguintes termos: 
a) para afastamento no País, no Boletim Administrativo Eletrônico (BAE); e 
b) para afastamento para o exterior, no Diário Oficial da União (DOU). 
V – comprovação de participação no curso autorizado, durante o período de 

afastamento, pelo servidor, por meio de comprovante de matrícula semestral, ou anual, se for o caso, 
sob pena de aplicação da sanção citada no art. 16 desta Portaria; 

VI – comunicação à COGEP/DPA quanto à data de defesa da tese ou dissertação; 
VII – comunicação de retorno às atividades à COGEP/DPA e à chefia imediata pelo 

próprio servidor por meio do Anexo IV; 
VIII – arquivamento pela COGEP/DPA, mediante juntada ao processo dos seguintes 

documentos: 
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a) cópia do diploma de conclusão do curso;  
b) cópia do histórico escolar; 
c) cópia eletrônica de todas as produções exigidas para conclusão do curso. 
§ 1º Após a divulgação da classificação final, nos casos de afastamento para o 

exterior, o Gabinete da Presidência deverá encaminhar o processo administrativo, com a aprovação 
do Presidente do Iphan, para o Ministro da Cultura para autorização de afastamento do servidor para 
o exterior, nos termos do art. 2º do Decreto nº 1.387/97. 
 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS 

Seção I 
Da Unidade de exercício do Servidor 

 
Art. 5º Cabe à chefia imediata e ao dirigente máximo da unidade de exercício do 

servidor: 
I – apreciar e manifestar-se sobre a solicitação de afastamento, levando em 

consideração os seguintes aspectos: 
a) quanto ao interesse, para o Iphan, da participação do servidor no programa de 

pós-graduação; 
b) quanto à relevância do curso e correlação com as atividades a serem 

desenvolvidas para o desempenho das funções do servidor solicitante, no interesse deste Instituto; e 
c) quanto à pertinência e oportunidade do afastamento e à continuidade da 

realização das atribuições de responsabilidade do servidor, conforme o planejamento da unidade de 
exercício. 

II – registrar em folha de frequência os períodos de afastamento autorizados no Iphan, 
com código próprio; 

III – ao realizar a avaliação de desempenho do servidor afastado, considerar os 
seguintes aspectos: 

a) o menor tempo disponível para a execução das atividades, no caso do servidor 
afastado parcialmente;  

b) a definição das metas individuais junto ao servidor que se encontrava afastado 
integralmente durante o ciclo de avaliação, logo no início de seu retorno, considerando o período 
restante para o término do respectivo ciclo; e 

c) a qualificação adquirida após a conclusão do curso que ensejou o afastamento. 
IV – estar ciente do estudo realizado no curso que justificou o afastamento; 
V – dar ciência no Termo de Apresentação (Anexo IV), após retorno do servidor às 

atividades regulares, ao término do período autorizado; e 
VI – informar à COGEP/DPA eventuais intercorrências durante o afastamento. 

 
Seção II 

Da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/DPA 
 

Art. 6º Cabe à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/DPA o 
processamento dos afastamentos de que trata esta Portaria, sendo responsável por: 

I – divulgar formulários e anexos desta Portaria; 
II – receber as solicitações e verificar informações sobre tempo de serviço, estágio 

probatório, aposentadoria e licenças e afastamentos anteriores para subsidiar a análise do CGCAP; 
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III – consultar a unidade de exercício dos servidores em caso de dúvida quanto ao 
interesse da Administração; 

IV – encaminhar os processos para o CGCAP do Iphan quando encerrado o prazo de 
que trata o art. 10 desta Portaria,; 

V – proceder à análise documental dos processos e o enquadramento legal dos 
afastamentos, em que serão verificados os seguintes aspectos: 

a) a apresentação dos documentos básicos necessários para cada tipo de 
afastamento; 

b) o reconhecimento e a avaliação do curso pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes para os cursos nacionais; 

c) o cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta Portaria, com base nos 
documentos apresentados pelo solicitante; e 

VI – fazer tramitar os processos para autorização pelo Diretor do Departamento de 
Planejamento e Administração ou pelo Ministro de Estado da Cultura; 

VII – elaborar minuta e encaminhar para a área competente a solicitação de 
publicação no BAE dos atos do Diretor do DPA relativos a afastamentos no País; 

VIII – dar ciência ao solicitante e ao dirigente máximo da unidade de exercício do 
servidor da publicação relativa ao afastamento; 

IX – fazer o acompanhamento e manter controle da entrega dos comprovantes; 
X – notificar o dirigente máximo da unidade de exercício do servidor e ao CGCAP do 

Iphan os casos em que o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no 
período previsto; 

XI – concluído o processo de afastamento, arquivá-lo; e 
XII – manter o registro dos servidores beneficiados com afastamento. 

 
 

Seção III 
Do Comitê Gestor de Capacitação do Iphan 

 
Art. 7º Cabe ao Comitê Gestor de Capacitação do Iphan: 
I – avaliação do projeto de pesquisa, conforme critérios dispostos no art. 12 desta 

Portaria; 
II – manifestar-se quanto às solicitações de prorrogações;  
III – manifestar-se, em grau de recurso, quanto às solicitações dos afastamentos 

indeferidos pela chefia imediata ou dirigente máximo da unidade de exercício do servidor, 
observando a redução da capacidade técnica do respectivo local de exercício em função do 
afastamento; 

IV – manifestar-se sobre casos excepcionais ou omissos nesta Portaria para subsidiar 
uma decisão final; 

V – divulgar, por meio de ata de reunião, as manifestações relativas aos afastamentos. 
 

CAPÍTULO III 
DOS REQUISITOS 

 
Art. 8º Para a concessão dos afastamentos o servidor deve preencher os seguintes 

requisitos: 
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I – ser servidor ocupante de cargo efetivo do Quadro de Pessoal Permanente do 
Iphan: 

a) para mestrado: há pelo menos três anos, incluído o estágio probatório; e 
b) para doutorado ou pós-doutorado: há pelo menos quatro anos, incluído o 

estágio probatório. 
II – para realização de programas de mestrado e doutorado, não ter se afastado por 

licença para tratar de assuntos particulares, usufruído de licença para capacitação ou se afastado, 
com base no art. 96-A da Lei 8.112/1990, para curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado, 
doutorado e pós-doutorado) nos 2 (dois) anos anteriores ao início do afastamento solicitado; 

III – para realização de programas de pós-doutorado, não ter se afastado por licença 
para tratar de assuntos particulares ou, com base no art. 96-A da Lei 8.112/1990, para curso de pós-
graduação stricto sensu (mestrado, doutorado e pós-doutorado) nos 4 (quatro) anos anteriores ao do 
início do afastamento solicitado; 

IV – não estar em estágio probatório; 
V – ter disponibilidade e possibilidade para atuar no respectivo cargo efetivo do 

Iphan, após o seu retorno, por um período igual ao do afastamento concedido; 
VI – não apresentar pendências relativas a afastamentos anteriores para participação 

em programas de pós-graduação ou em qualquer outro programa de capacitação oferecido pela 
Autarquia; 

VII – participar de curso que atenda aos interesses do Iphan e que seja compatível 
com as competências institucionais da Autarquia;  

VIII – para afastamento parcial, demonstrar a impossibilidade de compensação 
mediante horário especial de servidor estudante conforme art. 98 da Lei nº 8.112/1990; 

IX – para afastamento integral, demonstrar a impossibilidade de concessão do 
afastamento parcial; 

X – ter solicitado afastamento dentro do prazo conforme art. 10 desta Portaria; e 
XI – não ser ocupante de cargo comissionado ou função de confiança na data de 

início do afastamento. 
Parágrafo único. Quando o solicitante for ocupante de cargo comissionado, função 

comissionada ou função gratificada, a publicação da autorização de afastamento fica condicionada à 
publicação da exoneração dos respectivos cargos e funções. 

Art. 9º É fixado em até 2% (dois por cento) do total de servidores ativos do Iphan, o 
quantitativo de vagas destinadas, a qualquer tempo, para o afastamento de servidores nas 
modalidades integral e parcial.  

§ 1º Caso os percentuais referidos no caput deste artigo não resultem em número 
inteiro, o arredondamento será sempre para o número subsequente maior. 

§ 2º O quantitativo máximo fixado neste artigo considera os servidores que estejam 
afastados dentro do prazo inicialmente autorizado quanto das eventuais prorrogações.  

§ 3º O quantitativo fixado no caput deste artigo poderá ser revisto a qualquer tempo 
pelo Presidente do Iphan.  
 

Seção I 
Da documentação a ser apresentada 

 
Art. 10º O interessado deve protocolar na COGEP/DPA a solicitação nos seguintes 

prazos: 
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I – entre 1º de agosto e 5 de outubro, para início do afastamento no primeiro semestre 
letivo do ano seguinte; e 

II – entre 1º de janeiro e 5 de abril, para início do afastamento no segundo semestre 
letivo do ano em curso. 

§ 1º A análise dos processos ocorrerá somente após as datas finais estabelecidas nos 
incisos deste artigo. 

§ 2º Excepcionalmente, poderão ser aceitas solicitações que não atendam a estes 
prazos, desde que seja afastamento parcial, haja motivação expressa para o atraso e aceita pelo 
CGCAP. 

Art. 11º Os pedidos de afastamentos deverão ser instruídos com a seguinte 
documentação: 

I – para todos os afastamentos de que trata esta Portaria: 
a) Formulário de Solicitação de Afastamento constante do Anexo I, devidamente 

preenchido e assinado pelo requerente e pela chefia imediata com anuência do dirigente máximo da 
unidade de exercício do servidor; 

b) Termo de Compromisso e Responsabilidade, constante do Anexo II, 
devidamente preenchido e assinado pelo requerente; 

c) Declaração de que não está respondendo à sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, constante do Anexo I, devidamente preenchido e assinado pelo 
requerente; 

d) Declaração assinada pelo orientador ou pelo Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação a que estiver vinculado, informando a carga horária semanal necessária para a 
execução das atividades acadêmicas; e 

e) Ficha de Solicitação de Afastamento do País (Missão Oficial), constante do 
Anexo III (ou similar adotado pelo Ministério da Cultura), nos casos de afastamentos para o 
exterior. 

II – para cursos de especialização, mestrado e doutorado: 
a) declaração de aluno regularmente matriculado, com especificação do início do 

curso e prazo máximo de duração; 
b) plano de aplicação, com até 3 (três) páginas, demonstrando: 
i) a compatibilidade do programa de pós-graduação e, quando for o caso, das 

atividades de pesquisa a serem desenvolvidas, com as atribuições do cargo e com as áreas de 
interesse do Iphan, bem como análise da relevância do tema para a sua atuação profissional; e 

ii) a razão pela qual a participação em programa de pós-graduação não pode ocorrer 
simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. 

c) período de início e fim do afastamento pleiteado; 
d) anteprojeto de trabalho final, dissertação ou tese a ser desenvolvido, com até 15 

(quinze) páginas, contendo: 
i) título; 
ii) sumário; 
iii) introdução; 
iv) objetivos (geral e específicos); 
v) justificativa; 
vi) referencial teórico; 
vii) metodologia; 
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viii) cronograma das atividades previstas, abrangendo o período para conclusão dos 
créditos ou disciplinas e para a elaboração e defesa de trabalho final, dissertação ou tese, bem como 
demonstração da compatibilidade do cronograma com o período de afastamento; e 

ix) referências bibliográficas. 
e) conceito do programa pretendido de acordo com a avaliação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, no caso de programa no País, e 
classificação ou conceito internacionalmente aceito, no caso de programa no exterior;  

f) currículo atualizado; e 
g) extratos do SIAPE/SIGEPE, contendo informações sobre afastamentos e licenças 

usufruídas até o momento. 
III – para pós-doutorado: 
a) carta-convite ou de aceite formal fornecido pela instituição em que o servidor irá 

realizar o pós-doutorado ou de seu orientador; e 
b) plano de trabalho/estudos/pesquisa, contemplando todo o período do afastamento. 
§ 1º Nos casos de solicitação de afastamento para redação de trabalho final, 

dissertação ou tese, o interessado deverá apresentar, ademais das informações requeridas nos incisos 
I a III, no que couber, a declaração de conclusão dos créditos emitida pela instituição promotora. 

§ 2º Para a candidatura e concorrência não são obrigatórios os documentos dispostos 
nos itens “c” e “d” do inciso I e no item “a” do inciso II deste artigo. 

§ 3º Serão aceitas intenções de afastamento ou candidaturas em tese, ou seja, desde 
que apontados os programas de pós-graduação, aos quais se candidatam. 

§ 4º Quando da divulgação do resultado final decorrente da classificação dos 
interessados conforme critérios dispostos no art. 12 desta Portaria, os candidatos deverão apresentar 
no prazo de 7 dias úteis a documentação não obrigatória, disposta no § 2º deste artigo, sob pena de 
desclassificação no processo.   

 
CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO PELO COMITÊ E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 

Art. 12º A classificação dos interessados, para fins do quantitativo de vagas dispostas 
no art. 9º, observará os critérios estabelecidos neste artigo, a partir da equação abaixo referente à 
trajetória profissional e ao projeto de pesquisa: 

 
NF = PP + TP  

Onde: 
NF = nota final  
PP = projeto de pesquisa  
TP = trajetória profissional  
Projeto de Pesquisa 
PP = A + B + C +D 

 
Média aritmética simples das notas atribuídas pelos membros do CGCAP, em um 

mínimo de cinco avaliações, em cada quesito do projeto de pesquisa, numa escala de 0 a 10, na qual 
0 corresponde a “não atende minimamente ao esperado” e 10 corresponde a “atende plenamente ao 
esperado”:  

A = Pertinência do tema para o Iphan  
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B = Objetivos e justificativa da pesquisa 
C = Aplicabilidade da pesquisa no exercício do servidor e de suas atribuições 

(presentes ou futuras) 
D = Relevância da pesquisa para a instituição  
 
Trajetória profissional 

TP = TE / (1 + TA) 

Onde:  
TP = trajetória profissional  
TE = tempo de efetivo exercício no cargo (em anos)  
TA = tempo de afastamentos anteriores para capacitação (em anos)  
§ 1º Caso a média aritmética simples das notas atribuídas pelos membros do CGCAP, 

em cada quesito do projeto de pesquisa, resulte em valor abaixo de 5 (cinco), o candidato estará 
automaticamente eliminado do processo. 

§ 2º Previamente à avaliação dos membros do CGCAP, serão retirados dos projetos 
de pesquisa quaisquer informações que identifiquem seus autores. 

§ 3º Serão considerados critérios de desempate, aplicados sucessivamente:  
I – maior escore na última avaliação de desempenho individual; 
II – primeira titulação no nível do curso pleiteado; 
III – maior tempo de exercício efetivo no Iphan; e 
IV – qualidade do programa de pós-graduação ao qual o servidor se vincula, 

considerando avaliação da CAPES quando realizado no Brasil ou ranking equivalente, quando 
realizado no exterior; e 

§ 4º Do resultado da classificação caberá recurso, que deverá ser interposto pelo 
interessado em até 5 dias úteis a partir da divulgação do resultado. 
 

CAPÍTULO V 
DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO SERVIDOR 

 
Art. 13º O servidor deverá adotar as seguintes providências: 
I – antes do período de afastamento: 
a) entregar à COGEP/DPA os documentos necessários nos prazos estabelecidos 

nesta Portaria; 
b) no afastamento para o exterior, encaminhar à COGEP/DPA a Ficha de 

Solicitação de Afastamento, Anexo III, para verificação da caracterização do enquadramento legal e 
da documentação pertinente às viagens ao exterior; e  

c) se em exercício em outro órgão, solicitar análise prévia no órgão de atuação e 
encaminhar o parecer à COGEP/DPA junto aos demais documentos estabelecidos nesta Portaria. 

II – durante o período de afastamento, sob pena de proceder ao ressarcimento dos 
valores recebidos, nos termos do art. 17: 

a) apresentar semestral ou anualmente os comprovantes de matrícula no 
Programa de Pós-Graduação conforme a periodicidade adotada pela instituição de ensino; 

b) apresentar semestralmente relatório das atividades desenvolvidas durante o 
afastamento, com a devida comprovação, assinado pelo chefe imediato e pelo dirigente ou 
equivalente  ao qual está vinculado conforme Anexo VI desta Portaria.  
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c) comunicar à COGEP/DPA, tão logo se dê o motivo, eventuais alterações ou a 
necessidade de cancelamento do afastamento; 

d) informar ao chefe imediato da Unidade em que estiver lotado o período de 
usufruto de férias, nos prazos regulares, bem como qualquer intercorrência durante o afastamento, 
inclusive as licenças previstas em lei, que possam implicar suspensão, alteração ou cancelamento do 
afastamento; 

e) concluir com aproveitamento, obtendo os respectivos títulos e graus, a 
capacitação que justificou seu afastamento. 

III – após o término do afastamento: 
a) nos casos de afastamento integral, reassumir as atividades imediatamente após 

o término do afastamento e, no 1º dia de retorno, entregar na COGEP/DPA o Termo de 
Apresentação, constante do Anexo V desta Portaria; 

b) no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o servidor entregará à Coordenação-
Geral de Gestão de Pessoas, a tese ou dissertação elaborada pelo servidor, em formato digital, com a 
ciência da chefia imediata e do dirigente máximo da unidade de exercício do servidor, 
complementado pelos documentos comprobatórios, o qual será anexado ao processo; 

c) no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados do término do curso, 
apresentar o diploma de conclusão do curso e respectivo histórico escolar, a serem digitalizados pela 
COGEP/DPA, bem como cópia eletrônica de todas as produções exigidas para conclusão do curso;  

d) permanecer no exercício de suas funções, após o seu retorno, por um período 
igual ao do afastamento concedido; e 

e) no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do término do afastamento do 
exterior, entregar relatório das atividades desenvolvidas conforme Anexo VI desta Portaria;  

§ 1º Excepcionalmente, o prazo descrito na alínea “c” do inciso III deste artigo 
poderá ser prorrogado, mediante justificativa da instituição quanto à impossibilidade de emissão dos 
documentos no prazo previsto. 

§ 2º Não será concedida licença para capacitação aos servidores beneficiados antes de 
transcorrido período igual ao do afastamento concedido.  

Art. 14º O servidor com afastamento autorizado poderá solicitar: 
I – prorrogação, caso não tenha sido esgotado o prazo máximo previsto no inciso I do 

art. 3º desta Portaria, até o seu limite, mediante formulário de solicitação de prorrogação constante 
ao Anexo IV, acompanhado da seguinte documentação, no mínimo cinco meses antes do término do 
afastamento: 

a) relatório das atividades desenvolvidas no período inicial de afastamento; 
b) carta do orientador ou do coordenador do curso, justificando a necessidade da 

prorrogação e informando a previsão de conclusão; 
c) concordância da chefia imediata e do dirigente máximo da unidade de 

exercício do servidor. 
II – cancelamento: 
a) sem necessidade de ressarcimento, quando o afastamento ainda não houver se 

iniciado, mediante requerimento à COGEP/DPA devidamente justificado; 
b) sujeito à ressarcimento de que trata o art. 17 desta Portaria, quando o 

afastamento já houver se iniciado, mediante requerimento à COGEP/DPA devidamente justificado. 
III – alteração de modalidade de parcial para integral, mudança do período de 

afastamento ou reformulações no plano de trabalho/estudos/pesquisa, mediante a mesma tramitação 
do pedido inicial de afastamento, desde que respeitados os prazos máximos previstos no inciso I do 
art. 3º; 
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IV – mudança de modalidade de integral para parcial, mediante requerimento 
assinado pelo servidor, com ciência da chefia imediata; 

V – interrupção, a pedido e a critério do servidor, mediante requerimento à 
COGEP/DPA devidamente justificado. 

Parágrafo único. A documentação de que trata o inciso I deste artigo poderá ser 
encaminhada por correio eletrônico, nos casos de servidores que estejam afastados para participar 
em Programas de Pós-Graduação em outras cidades ou países. 

Art. 15º O servidor afastado fará jus às férias nos seguintes termos: 
I – no afastamento parcial, as férias serão programadas normalmente; 
II – no afastamento integral, da seguinte forma: 
a) para usufruto, o servidor somente fará jus às férias relativas ao exercício em 

que retornar; 
b) para registro e pagamento de adicional de férias, quando o período de férias 

programadas coincidir, parcial ou totalmente, com o período do afastamento, o pagamento será 
efetuado no mês programado, salvo se houver reprogramação até o dia 10 do mês que antecede o 
início do respectivo período. 

Parágrafo único. Para atender ao disposto na alínea “b” do inciso II deste artigo, as 
férias do exercício correspondente que não forem programadas com início até o dia 31 de dezembro 
serão registradas e pagas a cada mês de dezembro, vedada a acumulação para o exercício seguinte. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
DO RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS 

 
Art. 16º A não apresentação do comprovante de matrícula semestral ou anual, se for o 

caso, poderá acarretar o cancelamento do afastamento. 
Art. 17º O servidor deverá ressarcir ao Iphan os valores dispendidos com o seu 

aperfeiçoamento, nas seguintes situações: 
I – caso venha a solicitar vacância do cargo ou aposentadoria, antes de permanecer no 

exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido;  
II – caso não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período 

previsto, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do Presidente 
do Iphan. 

Parágrafo único. O ressarcimento dos valores dispendidos pela administração 
compreende as despesas pagas durante o afastamento, como custeio do curso, passagens, bolsas de 
estudos, diárias, ajuda de custo e a remuneração paga durante o período do afastamento. 

Art. 18º É vedada a concessão de qualquer benefício nos programas de capacitação 
oferecidos pelo Iphan ao servidor que não procedeu integralmente ao ressarcimento dos valores 
recebidos à Administração, quando configurada as situações descritas no art. 17.  

 
CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 19º O servidor poderá interpor recurso ao CGCAP da decisão do chefe imediato 
ou dirigente máximo da unidade de exercício contrária ao seu afastamento, no prazo máximo de 10 
(dez) dias, contados da ciência da decisão. 
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Parágrafo único. A decisão do chefe imediato e/ou dirigente máximo da unidade de 
exercício deverá ser devidamente fundamentada. 

Art. 20º Não se aplica o disposto nesta Portaria para restringir benefícios de 
servidores com afastamentos já autorizados na data de sua publicação. 

Art. 21º Os casos excepcionais ou omissos serão resolvidos pelo Diretor do 
Departamento de Planejamento e Administração, após manifestação do Comitê Gestor de 
Capacitação do Iphan. 

Art. 22º O percentual estipulado no art. 9º passa a vigorar para os afastamentos para o 
segundo semestre de 2018. 

Art. 23º Ficam alteradas as disposições contidas nos itens 4.2, 4.4.2 do Manual de 
Capacitação, estabelecido pela Portaria IPHAN nº 521, de 17 de dezembro de 2015. 

Art. 24º Ficam revogados os arts. 3º e 4º da Portaria IPHAN nº 421, de 02 de outubro 
de 2015. 

Art. 25º Ficam revogados o § 2º do art. 11 da Portaria IPHAN nº 166, de 02 de maio 
de 2017.  

Art. 26º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

KÁTIA SANTOS BOGÉA 
Presidente do Iphan 
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ANEXO I 
PORTARIA Nº 25, DE 23 DE JANEIRO DE 2018 

SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

Modalidade:   no País - Integral                      no País - Parcial                      no Exterior 

Se assinalado o afastamento Integral, justificar a impossibilidade de participação mediante horário especial de estudante e 

afastamento parcial. Se assinalado o afastamento Parcial, informar impossibilidade de horário especial de estudante e a proposta 

de horário de trabalho: 

 

 

1 – DADOS DO SERVIDOR 

Nome: E-mail particular: 

CPF:  Matrícula SIAPE: 

Cargo Efetivo: 

Unidade de Exercício: Cargo/Função Comissionada: 

Atividades exercidas que justifiquem a solicitação do curso (Área de Atuação/Função): 

 

 

2 – DADOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

Nome do Curso: 

Nome do Projeto de pesquisa: 

Período do afastamento:    ___/__/___  a ___/__/____ 
Carga horária de atividades acadêmicas: _______ horas 

Carga horária de trabalho: _______ horas 

Instituição de Ensino: Data prevista para conclusão do curso: 

3 – OBJETIVO OU ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

 

 

 

4 – LOCAL, DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR 

Declaro estar ciente dos termos da Portaria Iphan nº    , de    de                         de            . Declaro ainda, para os devidos fins, que 

não estou respondendo à sindicância ou processo administrativo disciplinar. 
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Data ___/__/___                                                        

 

                                                   ___________________________________________ 

                                                          Servidor 

5 – INDICAÇÃO DO CHEFE IMEDIATO 

Análise e justificativa da chefia imediata (Descrever o porquê do afastamento ser oportuno, pertinente e relevante):  

 

Eu, chefe imediato do servidor, __________________________________, declaro que sua participação neste curso é de interesse 

desta unidade, pela relevância do curso e correlação com as atividades desenvolvidas para o desempenho das funções. Declaro 

ainda que há pertinência e oportunidade do afastamento, bem como fica garantida a continuidade da realização das atribuições de 

responsabilidade do servidor no período de afastamento, conforme o planejamento desta unidade. Sendo assim, autorizo a 

participação do(a) servidor(a) no curso acima identificado. 

Data ___/__/___                                                        

                                                   ___________________________________________ 

                                                          Chefe imediato ou substituto legal 

6 – INDICAÇÃO DO DIRIGENTE DA UNIDADE OU SUBSTITUTO 

Eu, dirigente máximo da unidade de exercício do servidor, __________________________________, declaro que sua 

participação neste curso é de interesse desta unidade, pela relevância do curso e correlação com as atividades desenvolvidas para 

o desempenho das funções. Declaro ainda que há pertinência e oportunidade do afastamento, bem como fica garantida a 

continuidade da realização das atribuições de responsabilidade do servidor no período de afastamento, conforme o planejamento 

desta unidade. Sendo assim, autorizo a participação do(a) servidor(a) no curso acima identificado. 

Data ___/__/___                                                        

                                                   ___________________________________________ 

                                                                                     Dirigente da Unidade ou substituto legal 

Atenção: Deve ser anexada a este instrumento toda documentação comprobatória referente ao curso. 
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ANEXO II  

PORTARIA Nº 25, DE 23 DE JANEIRO DE 2018 

TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE - PÓS-GRADUAÇÃO  

 

Pelo presente Termo de Compromisso e de Responsabilidade, eu 

______________________________________________________________________, matrícula SIAPE nº_________, ocupante do 

cargo efetivo de ____________________________________________________________, do Quadro de Pessoal Permanente do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Iphan, em exercício no(a) 

_________________________________________________________________________, sendo autorizado a participar do Programa 

de Pós-Graduação 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

promovido pela(o) _____________________________________________, no período de: ____/___/______ a ____/___/______, 

comprometo-me e responsabilizo-me por: 

1. frequentar o programa de curso para o qual fui autorizado; 

2. apresentar à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Iphan: 

· semestralmente relatório das atividades desenvolvidas durante o afastamento, com a devida comprovação, assinado pelo chefe 
imediato e pelo dirigente ou equivalente ao qual está vinculado; 

· no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do término do curso, cópia do diploma de conclusão do curso e respectivo 
histórico escolar, bem como cópia de todas as produções exigidas para conclusão do curso. 

3. concluir com aproveitamento, obtendo os respectivos títulos e graus, a capacitação que justificou meu afastamento; 

4. reassumir as atividades imediatamente após o término do afastamento; 

5. divulgar os ensinamentos recebidos de forma organizada, caso seja convocado, objetivando a sua multiplicação e melhoria do 
desempenho institucional; 

6. permanecer no exercício de minhas funções, após o meu retorno, por um período igual ao do afastamento concedido; 

7. ressarcir ao Iphan dos gastos com meu aperfeiçoamento, nas seguintes situações: 

    I – caso venha a solicitar vacância ou exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência descrito no 
artigo 5º desta Portaria, conforme art. 47 da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, bem como demais normativos vigentes; 
     II – caso não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, salvo na hipótese comprovada de força 
maior ou de caso fortuito, a critério do Presidente do Iphan  

Brasília/DF, ______ de __________ 

 

______________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO III  

PORTARIA Nº 25, DE 23 DE JANEIRO DE 2018 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PAÍS 

Inicial:  

Prorrogação:  

INSTITUIÇÃO: 

I - INFORMAÇÕES PESSOAIS 
Nome: 

 

Data de Nascimento: Local: UF: 

Identidade n°: Órgão Expedidor: Data: CPF.: 

II - INFORMAÇÕES FUNCIONAIS 
Empregador: 

 

Cargo Efetivo (se houver): Nível do Cargo: 

 

Cargo em Comissão/Função: Código: 

 III - NATUREZA DO AFASTAMENTO 
 Com Ônus  Ônus Limitado  Sem Ônus 

Inciso I do art. 1º do Decreto nº 91.800, de 18 de 

outubro de 1985 

Inciso II do art. 1º do Decreto nº 91.800, 

de 18 de outubro de 1985 

Inciso III do art. 1º do Decreto nº 91.800, de 18 de 

outubro de 1985 

IV - MOTIVO DO AFASTAMENTO 
1. Pós-doutorado 5. Intercâmbio 

 

2. Mestrado 6. Missões 

 

3. Doutorado 7. Outros: 8. Prorrogação (os campos abaixo só devem ser preenchidos em casos de prorrogação) Início: 

 Término: (incluindo trânsito) 

Período do Afastamento Anterior: (incluindo trânsito) 

 

Ato que autorizou: 

V – IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO 
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Nome do Evento: 
 

Entidade/Instituição promotora: 

 

Cidade: País: 

 

Início: Término: 
 

VI – CUSTOS DO AFASTAMENTO PARA AS ENTIDADES VINCULADAS, 

MINISTÉRIO OU PARA AS INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 1. Diárias: 

 

Valor Unitário (US$): Valor Total (US$): 

 

2. Bolsa (parcelas): 

 

Valor Unitário (US$): Valor Total (US$): 
 

 

3. Auxílio para instalação em US$ (se houver): 

 

 

4. Passagens: 

 

Categoria: Econômica Executiva Trecho 

(incluir escalas e conexões): 

Valor Total em US$ (passagens + taxas): 

 

5. Órgão Financiador: VII – INTERESSE DO AFASTASMENTO PARA A INSTITUIÇÃO 
 

 

 

 
VIII – LIMITES (Decreto 7.689 de 2012) 
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Deslocamento superior a 10 dias contínuos? Sim Não 

Se sim, total de dias: 

 

O servidor se deslocou por mais de 40 dias intercalados durante o ano? Sim Não 

Se sim, total de dias: 

 

Deslocamento de mais de 10 servidores para o mesmo evento? Sim Não 

Se sim, total de servidores: 

IX – ANUÊNCIA DO DIRIGENTE MÁXIMO DA ENTIDADE VINCULADA 

(assinatura e carimbo) 

 

 

 

Data: / /   X – ANUÊNCIA DA SECRETÁRIA-EXECUTIVA (assinatura e carimbo) 
 

 

 

Data: / /    
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ANEXO IV 

 

PORTARIA Nº 25, DE 23 DE JANEIRO DE 2018 

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

Esta solicitação é para participação de programa de pós-graduação: 

  no País - Integral                              no País - Parcial                                no Exterior 

1 – DADOS DO SERVIDOR 

Nome: E-mail particular: 

CPF:  Matrícula SIAPE: 

Cargo Efetivo: 

Unidade de Exercício: Cargo/Função Comissionada: 

Atividades exercidas que justifiquem a solicitação do curso (Área de Atuação/Função): 

 

2 – DADOS DO PROGRMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

Nome do Curso: 

Período da prorrogação do afastamento:    ___/__/___     a ___/__/____ Carga horária: _______ horas 

Instituição de Ensino: 

3 – OBJETIVO OU ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROGRMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

 

4 – LOCAL, DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR 

Declaro estar ciente dos termos da Portaria/IPHAN nº   , de    de                 de 2017. 

Data ___/__/___                                                        

                                                   ___________________________________________ 

                                                       Servidor 

5 – INDICAÇÃO DO CHEFE IMEDIATO 

Autorizo a participação do(a) servidor(a) no curso acima identificado. 

Data ___/__/___                                                        

                                                   ___________________________________________ 

                                                             Chefe imediato ou substituto legal 
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5 – INDICAÇÃO DO DIRETOR OU EQUIVALENTE 

Autorizo a participação do(a) servidor(a) no curso acima identificado. 

Data ___/__/___                                                        

                                                   ___________________________________________ 

                                                                                   Dirigente da Unidade ou substituto legal 

Atenção: Deve ser anexada a este instrumento toda documentação comprobatória referente ao curso. 
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ANEXO V  

PORTARIA Nº 25, DE 23 DE JANEIRO DE 2018 

TERMO DE APRESENTAÇÃO 

Eu, _____________________________________________________________, CPF nº ___________________ matrícula SIAPE 

nº___________, ocupante do cargo efetivo de ___________________________________________________________________, 

do Quadro de Pessoal Permanente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico  Nacional  - Iphan, em exercício no(a) 

_________________________________________________________________________, venho por meio deste informar o meu 

retorno às atividades, uma vez que me afastei para participar de programa de pós-graduação. 

 

DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR 

Data ___/__/___                                                        

 

                                                   ___________________________________________ 

                                                          Servidor 

 

DATA E ASSINATURAS DO CHEFE IMEDIATO E DO DIRIGENTE DA UNIDADE 

Data ___/__/___                                                        

 

                                                   ___________________________________________ 

                                                          Chefe imediato ou substituto legal 

Data ___/__/___                                                        

 

                                                   ___________________________________________ 

                                                          Dirigente da Unidade ou substituto legal 
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ANEXO VI 

PORTARIA Nº 25, DE 23 DE JANEIRO DE 2018 

RELATÓRIO   

1 – DADOS DO SERVIDOR 

Nome: E-mail particular: 

CPF:  Matrícula SIAPE: 

Cargo Efetivo: 

Unidade de Exercício: Cargo/Função Comissionada: 

2 – DADOS DO PROGRMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

Nome do Curso: 

Período do afastamento:    ___/__/___     a ___/__/____ Carga horária: _______ horas 

Instituição de Ensino: 

3 - IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO OU FORMAÇÃO (QUANDO FOR O CASO): 

Título do Evento: 

 

Nº da Identidade: 

 

Órgão expedidor:  
 

Período de realização:  

 

Horário: 
 

Carga Horária: 
 

Local de realização: 

 

Cidade: UF: 

Instituição promotora: 

 

4 – IDENTIFICAÇÃO DO(S) PARTICIPANTES (S) E CUSTOS DE DESLOCAMENTO (QUANDO HOUVER) 

Nome SIAPE Valor da passagem Valor da diária Total 

     

     

Total dos custos    

5  -RELATO 
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Comentários sobre os fatos transcorridos, conclusões alcançadas, além de observações e sugestões em relação aos benefícios que podem ser auferidos para a área 
de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional ou desempenho de funções administrativas essenciais ao funcionamento do Órgão. 

 

 

 

DATA LOCAL, DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR 

Data _      ___/__/___       Em,                                                  

 

                                                   ___________________________________________ 

                                                          Servidor 

 

DATA LOCAL, DATA E ASSINATURAS DO CHEFE IMEDIATO E DO DIRIGENTE DA UNIDADE 

Data _     ___/__/___        Em,                                                 

 

                                                   ___________________________________________ 

                                                          Chefe imediato ou substituto legal 

Data _    ____/__/___      Em,                                                         

 

                                                   ___________________________________________ 

                                                          Dirigente da Unidade ou substituto legal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


