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Orientação Normativa – SE  

PARA INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE AFASTAMENTO DOCENTE PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU 

 

 

A interposição de pedidos de afastamento docente para cursar pós-graduação stricto sensu e demais atos 

inerentes ao processo, com base na Lei Municipal n.º 9.693 de 08 de junho de 2015, bem como o Decreto Municipal 

n.º 16. 996/2017 será norteado pelas seguintes regras: 

 A autorização para o afastamento docente fica condicionada a análise por parte da Comissão de Avaliação e 

Acompanhamento de Afastamento Docente, que levará em conta os requisitos dispostos na legislação, a 

organização definida na presente normativa, bem como a possibilidade da Administração em atender aos pedidos 

sem inviabilizar a prestação do serviço público.  

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO 

1) O servidor titular de quadro efetivo do quadro do magistério municipal que tiver interesse em afastar-se do 

cargo ou função para capacitar-se em Instituições no País, em nível de titulação de pós-graduação stricto 

sensu (mestrado e doutorado) deverá tomar plena ciência do teor da Lei Municipal acerca do tema, bem 

como do Decreto que a regulamenta, sendo de sua inteira responsabilidade as providências para 

apresentação da documentação exigida. 

a. A documentação expedida pela IES a ser entregue para análise da comissão deverá ser datada há 

no máximo 60 dias. 

2) Ao formalizar seu pedido, o servidor se compromete a retornar as suas funções docentes, no dia seguinte ao 

término do curso, permanecendo no quadro do magistério municipal por período no mínimo igual ao dobro do 

período que permaneceu afastado, bem como a fornecer cópia impressa em capa dura e mídia eletrônica 

(PDF) da tese ou dissertação apresentada, no prazo máximo de 03 (três) meses. 

2.1) Os pedidos deverão ser protocolados pessoalmente na Gerência de Administração de Pessoal da 

Educação, conforme calendário que acompanha a presente normativa, observando os prazos e os 

documentos mínimos obrigatórios, de acordo com o tipo de afastamento pretendido estipulados no 

artigos 2º, do Decreto 16.996/2017 

2.2) O servidor deverá providenciar envelope tamanho A4 e duas vias (original e cópia) de cada um dos 

documentos elencados, sendo que o envelope será lacrado na presença do servidor, e as cópias 

protocoladas e devolvidas juntamente com o comprovante. 

2.3) Situações diferenciadas devem ser justificadas por escrito pelo docente, bem como comprovadas por 

documentação oficial da IES, e entregues junto com a documentação mínima. 

2.4) Cada um dos tipos de afastamento, deverá obedecer a documentação específica para este fim, sendo: 

Integral Pleno Integral de Curta Duração Parcial 

PEDIDO INICIAL 

I) Formulário de 

requerimento devidamente 

preenchido, conforme 

anexo I que acompanha a 

presente normativa; 

 

II)Justificativa da 

relevância do curso para 

sua atuação no cargo 

I) Formulário de 

requerimento devidamente 

preenchido, conforme 

anexo I que acompanha a 

presente normativa; 

 

II)Justificativa da 

relevância do curso para 

sua atuação no cargo 

I) Formulário de 

requerimento devidamente 

preenchido, conforme 

anexo I que acompanha a 

presente normativa; 

 

II)Justificativa da 

relevância do curso para 

sua atuação no cargo 
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efetivo, bem como suas 

perspectivas de 

contribuições futuras para 

a rede municipal de ensino, 

após a conclusão do curso 

e um plano de aplicação 

prática das contribuições 

previstas; 

 

III) Termo de compromisso 

assinado e datado, 

conforme anexo II; 

 

IV) Comprovante de 

aprovação na seleção para 

o curso pretendido ou 

comprovante de matrícula; 

 

V) Declaração oficial da 

instituição de ensino, 

regulamentando o plano de 

estudo semestral, 

contendo as matérias que 

compões crédito 

obrigatório; 

 

VI) Comprovante contendo 

Reconhecimento da 

instituição de ensino  junto 

à CAPES ou CNPQ, bem 

como seu referido 

conceito; 

 

VII) Histórico parcial ou 

declaração dos créditos já 

cumpridos, nos casos em 

que o servidor estiver 

cursando modalidade de 

pós-graduação stricto 

sensu; 

 

efetivo, bem como suas 

perspectivas de 

contribuições futuras para 

a rede municipal de ensino, 

após a conclusão do curso 

e um plano de aplicação 

prática das contribuições 

previstas; 

 

 

III) Termo de compromisso 

assinado e datado, 

conforme anexo II; 

 

IV) Comprovante de 

aprovação na seleção para 

o curso pretendido ou 

comprovante de matrícula; 

 

V) Comprovante contendo 

Reconhecimento da 

instituição de ensino  junto 

à CAPES ou CNPQ, bem 

como seu referido 

conceito; 

 

VI) Histórico parcial ou 

declaração dos créditos já 

cumpridos, nos casos em 

que o servidor estiver 

cursando modalidade de 

pós-graduação stricto 

sensu 

 

VIII) Cronograma oficial de 

elaboração ou defesa de 

tese ou dissertação, 

contendo a justificativa do 

uso do prazo de 

afastamento; 

 

 

efetivo, bem como suas 

perspectivas de 

contribuições futuras para 

a rede municipal de ensino, 

após a conclusão do curso 

e um plano de aplicação 

prática das contribuições 

previstas; 

 

III) Termo de compromisso 

assinado e datado, 

conforme anexo II; 

 

IV) Comprovante de 

aprovação na seleção para 

o curso pretendido ou 

comprovante de matrícula; 

 

V) Declaração oficial da 

instituição de ensino, 

regulamentando o plano de 

estudo semestral, 

contendo as matérias que 

compões crédito 

obrigatório; 

 

VI) Comprovante contendo 

Reconhecimento da 

instituição de ensino  junto 

à CAPES ou CNPQ, bem 

como seu referido 

conceito; 

 

VII) Histórico parcial ou 

declaração dos créditos já 

cumpridos, nos casos em 

que o servidor estiver 

cursando modalidade de 

pós-graduação stricto 

sensu; 

 

VIII) Plano de trabalho com 

a identificação dos horários 

a serem cumpridos na 

Unidade Escolar, 

considerando os créditos a 

serem cumpridos no 
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semestre; 

 

PRORROGAÇÃO – semestral 

I) Relatório semestral dos 

créditos cumpridos, com 

visto do orientador e do 

coordenador do curso, 

quando o afastamento for 

superior a 150 dias; 

 

II) Comprovante de 

Matrícula para o próximo 

semestre; 

 

 

 

 

 

Não há I) Relatório semestral dos 

créditos cumpridos, com 

visto do orientador e do 

coordenador do curso, 

quando o afastamento for 

superior a 150 dias; 

 

II) Comprovante de 

Matrícula para o próximo 

semestre; 

 

III) Plano de trabalho com 

a identificação dos horários 

a serem cumpridos na 

Unidade Escolar, 

considerando os créditos a 

serem cumpridos no 

semestre; 

ALTERAÇÃO DE MODALIDADE PARA 

I) Anexo III, contendo a 

justificativa da alteração; 

 

 

 

 

I) Anexo III, contendo a 

justificativa da alteração; 

 

II) Cronograma de 

elaboração ou defesa de 

tese ou dissertação, 

contendo a justificativa do 

uso do prazo de 

afastamento; 

 

 

I) Anexo III, contendo a 

justificativa da alteração; 

 

II) Plano de trabalho com a 

identificação dos horários a 

serem cumpridos na 

Unidade Escolar, 

considerando os créditos a 

serem cumpridos no 

semestre; 

 

 

 

         2.5) Caso o envelope entregue não contenha todos os documentos obrigatórios ou dados mínimos exigidos 

nos formulários dos anexos, o pedido será desconsiderado, sendo necessário novo pedido, seguindo os 

requisitos mínimos. 

3) Caso o pedido inicial do servidor não seja contemplado, é permitida nova solicitação em outra modalidade, 

seguindo os trâmites do quadro acima, sendo que em se tratando de pedido inicial de afastamento parcial, o 

segundo pedido automaticamente exclui o servidor da lista de espera do anterior. 

4) Nos casos dos afastamentos parciais, PARA CUMPRIMENTO DE CRÉDITOS, com redução parcial de sua 

carga horária em, no máximo 30% (trinta por cento), os dias e horários de afastamento devem coincidir com 

os informados pela IES como presença obrigatória do aluno. 
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4.1) Aos professores com jornada diferenciada, o limite de 30% será considerado caso a caso. A redução 

parcial da jornada será considerada apenas em relação à jornada de titularidade, excluindo-se as jornadas 

ampliadas por inscrição facultativa do docente, mediante flexibilização. O servidor deverá formular um plano 

de trabalho em que apontará os dias e horas em que é realmente necessário seu afastamento para 

cumprimento dos créditos, não sendo possível solicitar dispensa em dias em que não comprovar, através do 

plano semestral de estudos, a presença obrigatória na IES, sendo tolerável ainda um tempo de deslocamento 

e percurso de até 2 horas para fins de horário de chegada na unidade escolar. 

4.2) O Plano de trabalho será avaliado pela comissão, no intuito de minimizar os prejuízos pedagógicos 

oriundos da ausência do professor junto a sua classe. Caso seja necessário, o professor será convocado 

para refazer a proposta de plano de trabalho ou complementar a documentação caso as informações 

iniciais não estejam claras. 

4.3)  Ainda no intuito de minimizar os prejuízos pedagógicos, a comissão deverá ponderar as possibilidades 

de substituição do docente sem prejuízos à unidade escolar, visando o devido andamento das unidades 

de ensino, nos termos do artigo 3º, inciso III, parágrafo 2º. Será limitado o deferimento a um professor 

afastado pelos fins da legislação em questão por unidade escolar. Serão consultadas as equipes 

gestoras quanto à possibilidade de organização e substituição das ausências. 

4.4) No que concerne ao processo ensino/aprendizagem, no intuito de evitar os rompimentos de vínculo 

afetivo do processo educacional, bem como o revezamento do docente responsável pela classe, será 

avaliada a possibilidade de substituição do docente que pretende se afastar pelo substituto volante da 

unidade escolar, todos os dias da semana, porquanto durar o afastamento. O professor com afastamento 

parcial assumirá provisoriamente a condição de substituto volante da unidade escolar nos dias em que 

estiver presente, permanecendo à disposição das necessidades da escola, conforme determinado pela 

equipe gestora. 

4.5)  O professor deverá, dentro do possível, evitar que seu dia de afastamento coincida com o dia da RPS do 

grupo, no intuito de permanecer interagindo com os demais professores da unidade em relação ao 

planejamento e formações coletivas. Diante da impossibilidade, as horas da Reunião Pedagógica serão 

somadas ao total (limite) do afastamento.  

4.6) O servidor deverá, ao final do mês, em conjunto com a equipe gestora, conferir e rubricar o memorando 

que trata da dispensa de ponto por afastamento parcial, citando o número da portaria de afastamento, 

bem como os dias em que utilizou da redução da jornada. 

4.7)  Para fins de afastamento parcial, a quantidade máxima de servidores contemplados não excederá 2% 

do quadro do magistério municipal em efetivo exercício da docência, sendo que na ocorrência de mais 

pedidos do que vagas, será gerada lista de espera, em que o servidor será consultado se ainda preserva 

o interesse no afastamento, quando do surgimento da vaga. 

4.8) Atendidas as demais condições elencadas acima, nos casos em que houver número maior de 

pretendentes habilitados do que de vagas, a comissão de avaliação e acompanhamento seguirá os 

seguintes critérios, nesta ordem: 

a. data da solicitação e entrega de documentos, considerando o mês de solicitação; 

b. tempo de serviço na Prefeitura de Santo André, considerando o mês de ingresso com fração 

superior a 15 dias; 

c idade. 

5)  Será permitido alterar a modalidade de afastamento uma única vez, desde que devidamente justificado, 

apresentando os documentos exigidos. 

6)  Considerando a formatação dos cursos, o servidor deverá entregar documentação para prorrogação do 

afastamento semestralmente. 

 7)  Do tempo máximo de afastamento permitido por modalidade, será deduzido o período já cursado a ser 

autorizado para os servidores que já estejam realizando Mestrado ou Doutorado. 
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8)   Findada a Pós-Graduação stricto sensu, somente decorrido período igual ao da liberação, será permitido 

novo afastamento para igual titulação. 

9) Todos os pedidos serão submetidos à avaliação da Comissão Permanente de Avaliação e Acompanhamento 

de Afastamento, que receberá a documentação, sendo-lhe omitido o nome do candidato. 

10) O prazo de 30 dias para análise e deliberação somente será contabilizado a partir do momento em que a 

documentação esteja completa. 

11) O servidor deverá aguardar em exercício de suas atividades, a respectiva portaria de afastamento. 

12) Os candidatos devem observar o cronograma de interposição dos pedidos disponibilizado anualmente, 

considerando os prazos de 30 dias entre o pedido e o início do afastamento. 

13) Os casos omissos nesta normativa serão analisados pela Comissão. 

 

 

 

Secretaria de Educação 
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ANEXO I 

PEDIDO DE AFASTAMENTO DOCENTE PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

INSCRIÇÃO N.º   ___________ 

(    ) PEDIDO INICIAL     (    ) PRORROGAÇÃO     (    ) ALTERAÇÃO 

 

Nome: _______________________________________________________________________________________ 

R.F. __________________________      Nível / Padrão de vencimentos: __________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________________________ 

Jornada de Trabalho semanal: _____________  Função Gratificada:  (   ) sim   (   ) não  

________________________  

Local de trabalho: ______________________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: __________________________________________________________________________ 

Complemento: ___________   Bairro: __________________  CEP: _____________  Cidade:  _________________ 

Telefone: _______________________  Celular: ____________________ Recado: 

____________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PEDIDO DE AFASTAMENTO DOCENTE PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

INSCRIÇÃO N.º   ___________ 

(    ) PEDIDO INICIAL     (    ) PRORROGAÇÃO     (    ) ALTERAÇÃO 

 

Nome: _______________________________________________________________________________________ 

R.F. __________________________      Nível / Padrão de vencimentos: __________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________________________ 

Jornada de Trabalho semanal: _____________  Função Gratificada:  (   ) sim   (   ) não  

________________________  

Local de trabalho: ______________________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: __________________________________________________________________________ 

Complemento: ___________   Bairro: __________________  CEP: _____________  Cidade:  _________________ 

Telefone: _______________________  Celular: ____________________ Recado: 

____________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________________ 
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ANEXO I – continuação 

INSCRIÇÃO N.º   ___________ 

Tipo de afastamento: 

(    ) Integral Pleno 

(    ) Integral de Curta Duração para elaboração de tese ou dissertação 

(    ) Integral de Curta Duração para defesa de tese ou dissertação 

(    ) Parcial 

 

Nome do curso:_______________________________________________________________________ 

 

Pesquisa:  ____________________________________________________________________________ 

 

Área de concentração:__________________________________________________________________ 

 

Instituição:___________________________________________________________________________ 

 

Cidade / Estado: ______________________________________________________________________ 

 

Título a ser obtido: ____________________________________________________________________ 

 

Período de Afastamento:  _____/______/______ a _____/_____/______, incluindo período de trânsito, considerando 

sábados, domingos e feriados. 

 

PLANO DE TRABALHO (somente no caso de afastamento parcial) 

Indicar a grade deste semestre, considerando sua proposta de organização de sua classe / atividades na rede 

municipal, bem como os créditos a serem cumpridos, lembrando que deverá preferencialmente preservar o horário de 

RPS. 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã           

Tarde            

Noite           

Prencher com: Efetivo Exercício(EE), Dispensa para crédito(DISP), Não faz parte da jornada (--------) 

 

* O servidor deverá redigir e entregar, juntamente com o anexo I, justificativa da relevância do curso para sua 

atuação, bem como as perspectivas de contribuições futuras para a rede municipal de ensino, após a 

conclusão do curso, em até uma lauda. 

 

Local e data: ____________________________________, _______ de __________________ de 20___ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do(a) requerente ou representante legal 
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ANEXO II 

 
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PARA AFASTAMENTO  

 

Pelo presente Termo, a Secretaria Municipal de Educação e o(a) servidor (a) _______________________ 

_____________________________________________________, Registro Funcional nº. ____________, ocupante 

do cargo___________________________________________________ acordam o que segue:  

Cláusula 1ª:  

O(a) servidor(a) acima identificado irá se afastar de suas atividades para realizar ________________________, 

durante _______________ (anos, meses ou dias), cujo início se dará em _____/_____/_____ e término em 

_____/_____/_____, sendo o curso oferecido pelo 

________________________________________________________________(nome da Instituição).  

Cláusula 2ª: o (a) interessado (a) se obriga a:  

a) apresentar à Gerência Administrativa da Educação, relatórios semestrais, com visto do orientador e do 

coordenador do curso, quando o período de afastamento for superior a 150 (cento e cinquenta) dias. Estes relatórios 

serão encaminhados à Comissão de Permanente de Avaliação para controle e registro;  

b) reassumir, no dia seguinte à conclusão do curso, o exercício de suas funções na Secretaria Municipal de 

Educação de Santo André. 

Para firmeza e validade do que estabelece neste acordo, o mesmo é assinado pelas partes mencionadas e por duas 

testemunhas. 

Santo André, _____/_____/________. 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Assinatura do Requerente               Representante da Secretaria de Educação 

Testemunhas: 

1._____________________________________ 2. _________________________________ 

 



9 
 

ANEXO III 

 

ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DE AFASTAMENTO 

 

Eu, ______________________________________________, IF ___________________, venho solicitar a alteração 

da modalidade do meu afastamento para cursar Pós-graduação stricto sensu, conforme segue: 

 

DE:  

(    ) Integral Pleno 

(    ) Integral de Curta Duração para elaboração de tese ou dissertação 

(    ) Integral de Curta Duração para defesa de tese ou dissertação 

(    ) Parcial 

 

 

PARA: 

(    ) Integral Pleno 

(    ) Integral de Curta Duração para elaboração de tese ou dissertação 

(    ) Integral de Curta Duração para defesa de tese ou dissertação 

(    ) Parcial 

 

 

Pelos motivos que passo a expor: 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_ 

 

 

Declaro ainda estar ciente de que, no caso de alteração da modalidade parcial para qualquer outra modalidade, 

estou abrindo mão da vaga dentro o percentual previsto na Lei e caso tenha interesse em retornar para a modalidade 

parcial, seguirei todos os trâmites normalmente. 

 

 

 

Santo André, _____/_____/______ 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do(a) requerente ou representante legal 

 


