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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Prédio da Reitoria - Térreo - CP 131 - Campus II - Goiânia - GO - CEP-74001-970 - Fones: 3521-1076 - Fax: 3521-1163  - Email prpg@ufg.com


SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO DE MESTRADO OU DOUTORADO NO PAÍS OU NO EXTERIOR 


Eu,__________________________________________________________________
Matrícula/SIAPE nº_____________, (  )Professor(a) ou (  ) Técnico Administrativo (a), lotado (a) no (a)_______________________________________________________
Cargo/função ________________________, nível: __________________________
venho mui respeitosamente, requerer a V. Sa., de afastamento para cursar pós-graduação em (curso): ____________________________________________________________
___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,
Nível de (  ) mestrado  (  ) Doutorado, na instituição: ___________________________________________________________________

__________, cidade de _______________________ no país__________________

no  período de ____/____/_______ a ____/____/_______.

E-mail: _____________________________________________________________

			Nestes Termos,
			Pede deferimento.	

Goiânia, _____  de _________________ de _______




__________________________________________
Requerente

Anexo ao presente os seguintes documentos (conforme a Res. CEPEC 1.286/2014 – Docentes e Res. CONSUNI nº 02/2014 – Técnicos Administrativos):

Prorrogação de afastamento:

(   ) - justificativa fundamentada do Conselho Diretor da Unidade ou Órgão a que se vincule sobre o que motivou a aprovação da prorrogação;
(  ) - anuência do orientador e da Instituição ministradora do curso, incluindo o novo cronograma das atividades a serem desenvolvidas;
(   ) - relatórios das atividades já desenvolvidas;
(   ) - histórico escolar atualizado;
(   ) - comprovante de matrícula no semestre.




Obs – o (a) servidor (a) deverá estar ciente que:

	O requerimento e respectivos documentos deverão ser protocolados com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do início do afastamento ou prorrogação pleiteada. 


	Caso a licença se inicie no momento em que já estiver no usufruto de férias, estas não poderão ser suspensas, conforme Orientação Normativa nº2/SRH, de 2011, ratificada pela Nota Informativa nº11/2012/CGNOR/DENOP/SRH/MP de 18/01/2012. É importante portanto procurar o DP antes do afastamento a fim de regularizar a situação de férias.


	O/A servidora deverá se afastar de todas as suas atividades da UFG, inclusive a Especialização.



	Os documentos em língua estrangeira, como Carta de aceite, comprovante de matrícula e Plano de Trabalho devem ser traduzidos.




