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PROGEPE: AFASTAMENTO PARA EVENTO

 

DO QUE SE TRATA O PROCESSO?

 

Este processo deverá ser aberto por meio do SEI/UFPR para solicitação de Afastamento para
Evento (Abrir o Tipo do Processo PROGEPE: Solicitação de Afastamento).

QUAIS DOCUMENTOS GERAR NO SEI E POR QUEM ASSINAR?

 

Deve-se preencher o formulário PROGEPE: Afastamento para Evento.

Devem assinar: o(a) INTERESSADO(A) ou REPRESENTANTE LEGAL, a CHEFIA IMEDIATA e a
DIREÇÃO DO SETOR / PRÓ-REITOR(A) /SUPERINTENDÊNCIA.

QUAIS DOCUMENTOS EXTERNOS ANEXAR?

Folder, convite ou comprovante de inscrição no evento emi�do pela ins�tuição organizadora, no
qual constem o nome, o lugar e a data do evento, devidamente traduzido, caso esteja em idioma
estrangeiro.

Currículo atualizado do(a) servidor(a) extraído do SIGEPE - Banco de Talentos
(h�ps://bancodetalentos.economia.gov.br/#/login-web).

Para afastamentos com ônus: comprovante de concessão de auxílio da CAPES, CNPq, Fundação
Araucária ou UFPR com discriminação do que vai ser pago (diárias/passagens ou diárias e
passagens).

No caso de docentes anexar também:

Afastamento no País: aprovação do Chefe do Departamento e do Diretor do Setor, informando
sobre as a�vidades didá�cas do docente durante o afastamento.

Afastamento do País: atas departamental e setorial, informando sobre as a�vidades didá�cas do
docente durante o afastamento.

PARA QUEM ENVIAR O PROCESSO?

Enviar o processo devidamente instruído e com todas as autorizações para DAP/URFC - Unidade de
Registros Funcionais e Cadastrais, nos seguintes prazos:

Afastamento no País: até 20 (vinte) dias de antecedência em relação à data inicial do afastamento.

Afastamento do País: até 30 (trinta) dias de antecedência em relação à data inicial do afastamento.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caso o(a) servidor(a) possua 2 (dois) vínculos dis�ntos na UFPR, terá que abrir dois processos, um
como técnico e outro como docente, com toda a documentação necessária em cada um destes
processos.

O período de férias não poderá coincidir com o período do afastamento solicitado.

Em caso de dúvidas sobre o assunto, entrar em contato com a Unidade de Norma�zação pelo
telefone (41) 3360-4543 ou pelo e-mail: dap.un@ufpr.br.
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