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RESOLUÇÃO DECH/CEUNES/UFES Nº 1, DE 2 DE JUNHO DE 2020 (NOVA FORMATAÇÃO DADA AS 
NORMAS DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE - DECH/2020 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 

CEUNES 01/2022) 
 
Fixa normas para a definição da ordem de 
afastamento dos docentes do Departamento de 
Educação e Ciências Humanas (DECH) do Centro 
Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES). 

 

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS, no uso das suas atribuições legais 
e estatutárias e, 

CONSIDERANDO o Art. 22 da Resolução nº 31/2012 do CEPE/UFES, que determina aos Departamentos 
elaborarem normas, com critérios objetivos, acerca da ordem de afastamento para aperfeiçoamento 
entre os docentes neles lotados; 

CONSIDERANDO o Art. 30 da Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, que trata sobre afastamentos de 
cargos do magistério federal; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 31/2012 do CEPE/UFES, que fixa normas e condições de afastamento de 
docentes da UFES para aperfeiçoamento em instituições nacionais ou estrangeiras em nível de pós-
graduação de natureza presencial. 

RESOLVE: 

Art. 1º  A definição da ordem de afastamento do pessoal docente do Departamento de Educação e 
Ciências Humanas DECH/CEUNES para aperfeiçoamento em instituições nacionais ou estrangeiras, em 
nível de pós-graduação de natureza presencial, relacionada com sua atividade de magistério, obedecerá 
aos critérios de que trata o presente documento. 

Art. 2º  O Departamento manterá uma lista atualizada para o afastamento de cada docente respeitando 
o que estabelecem os Art. 3 e 4. 

Parágrafo único.  O Departamento só permitirá o afastamento de docentes aprovados em estágio 
probatório. 

Art. 3º  Para usufruir de afastamento, em nível de Pós-Graduação Strictu Senso, obedecer-se-á, em ordem 
decrescente de prioridades, aos seguintes critérios: 

I – Níveis de aperfeiçoamento: 

a) doutorado; 

b) pós-doutorado; 

c) visitas científicas ou intercâmbio acadêmicos. 

II – Solicitante que não realizou nenhum afastamento para aperfeiçoamento;  

III – Tempo decorrido a partir do término do afastamento; 
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IV – Solicitante com maior tempo efetivo de serviço na UFES;  

V – Maior idade. 

§ 1º  O docente deverá manifestar interesse, no mínimo, 9 meses anteriores ao início de seu afastamento. 
O Departamento aguardará que, nos próximos 3 meses, a partir da manifestação do docente, ele ratifique 
seu processo de afastamento. 

§ 2º  Se até, no mínimo, 6 meses anteriores ao afastamento, o docente não tiver seu processo aprovado 
em Câmara Departamental, facultará ao próximo docente da lista solicitar o afastamento. 

§ 3º O docente que desistir ou não aprovar seu pedido na Câmara Departamental ou no Conselho 
Departamental poderá apresentar nova solicitação após um ano de sua manifestação registrada em ata, 
mantendo-se a ordem de prioridade. 

Art. 4º  Para usufruir de afastamento para licença capacitação, obedecer-se-á aos critérios de prioridades 
estabelecidos a seguir: 

I – Vencimento do quinquênio; 

II – Menor prazo para usufruir da licença capacitação referente ao quinquênio anterior; 

III – Solicitante que não realizou nenhum afastamento para aperfeiçoamento; 

IV – Tempo decorrido a partir do término do afastamento; 

V – Solicitante com maior tempo efetivo de serviço na UFES; 

VI – Maior idade. 

§ 1º  A solicitação de afastamento para Licença Capacitação cumprirá as regras definidas, em edital, pela 
PROGEP; 

§ 2º  O docente deverá instruir seu processo até o mês de junho para aprovação em Câmara 
Departamental, se a licença for usufruída no segundo semestre do ano de seu afastamento; 

§ 3º  O docente deverá instruir seu processo até o mês novembro para aprovação em Câmara 
Departamental, se a licença for usufruída no primeiro semestre do ano seguinte. 

Art. 5º  Os eventuais casos omissos a estes critérios estabelecidos serão decididos pela Câmara 
Departamental do DECH. 

Art. 6º  Revoga as normas de afastamento docente do DECH de 07 de março de 2013. 

 

MOYSÉS GONÇALVES SIQUEIRA FILHO 
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Este documento foi assinado digitalmente por MOYSES GONCALVES SIQUEIRA FILHO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/368469?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MOYSES GONCALVES SIQUEIRA FILHO - SIAPE 4175054
Chefe do Departamento de Educação e Ciências Humanas
Departamento de Educação e Ciências Humanas - DECH/CEUNES
Em 25/02/2022 às 15:46

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/368469?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por MOYSES GONCALVES SIQUEIRA FILHO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/368469?tipoArquivo=O


