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

STRICTO SENSU 

Base Legal: 

Lei Municipal n.º 9.693/2015 

Decreto Municipal n.º 16.996/2017 

 

Tipos de Afastamento: 

a) Integral Pleno – sem remuneração; 

b) Integral de Curta duração – remunerado, para finalização do curso, elaboração ou apresentação da 

dissertação ou tese, por até 2 (mestrado) ou 3 (doutorado) meses; 

c) Parcial – remunerado, para cumprimento de créditos, no máximo 30% da jornada docente. 

 

Para todos os casos, o servidor interessado deverá cumprir os requisitos previstos na legislação, preencher os 

anexos correspondentes e apresentar a documentação conforme cronograma abaixo: 

 

CRONOGRAMA DE INTERPOSIÇÃO DE PEDIDOS DE AFASTAMENTO 

  Interposição Para Início 

Fevereiro 27 e 28/02 excepcional 01/04 

Março 26 a 31/03 excepcional 04/05 

Abril 27 a 30/04 excepcional 01/06 

Maio 26 a 29/05 excepcional 01/07 

Junho 22 a 30/06 03 de ago/2020 

Julho 28 a 31/07 excepcional 01/09 

Agosto 25 a 28/08 excepcional 01/10 

Setembro 24 a 29/09 excepcional 03/11 

Outubro 27 a 30/10 excepcional 01/12 

Novembro -  -  

Dezembro 14 a 18/12 Fev/2021 

Janeiro 11 a 15/01/2021 Fev-mar/2021 

 

O passo a passo para a interposição, em cada tipo de pedido, encontra-se detalhado na Orientação Normativa para 

Interposição de Pedidos, que deve ficar à disposição dos docentes na secretaria da unidade escolar. 

Todos os afastamentos são acompanhados semestralmente pela Comissão Permanente de Avaliação e 

Acompanhamento de Afastamento Docente para cursar Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Todos os pedidos devem vir acompanhados de justificativa escrita, contendo, de maneira clara e objetiva, a 

explicação da problemática de pesquisa, hipótese, inovação acadêmico-científica, linha metodológica com que se 

pretende alcançar os objetivos da pesquisa e principalmente: 

“Quanto aos seus fundamentos: 
a) demonstração da relevância do curso para a atuação do servidor; 
b) identificação das contribuições que a participação no curso deverá gerar à 

rede municipal de ensino; 
c) plano de aplicação prática das contribuições previstas.” 

 

Deve-se evitar ainda justificativas de conotação pessoal, cópias de inteiro teor do projeto de pesquisa, trechos de 

material bibliográfico ou outro conteúdo que não tenha a finalidade de atender aos requisitos legais. 

Secretaria de Educação 

Janeiro de 2020 
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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. _________________________________ 
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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 

 

 


