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Ofício nº 016/2019/CNDP   

Belém-PA, 23 de outubro de 2019. 

 

 

A sua Senhoria o Senhor 

Wagner Lenhart 

Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal – SGP/ME 

 

Assunto: reconsideração quanto à eventual necessidade de revogação da Nota Técnica 

SEI nº 6197/2015-MP (Afastamento parcial para participação em programa de pós-graduação stricto 

sensu no País). 

  

Senhor Secretário,   

1.                                          Na oportunidade em que o cumprimentamos, em atenção ao disposto no 

Decreto nº 9.991/2019 e tendo em vista os esclarecimentos divulgados por meio das 

apresentações realizadas pela equipe dessa Secretaria, esta Comissão Nacional de Dirigentes 

de Pessoas vem, respeitosamente, solicitar a revisão do posicionamento que alude a 

possibilidade de revogação da Nota Técnica nº 6.197/2015, a qual trata da concessão de 

afastamentos parciais. 

2.                                          Dessa forma, cabe assinalar, preliminarmente, que as Instituições Federais 

de Ensino localizam-se em todas as regiões do País, de forma fragmentada, em diversos campi 

(unidades acadêmicas e administrativas). Tal situação importa em características peculiares, 

as quais praticamente inviabilizam a autorização do afastamento integral (art. 96-A da Lei nº 

8.112/90). Nesse sentido, a referida NT possibilitou, mediante regulamentação própria das 

IFE, a autorização para o afastamento parcial, proporcionando, assim, a possibilidade real de 

formação e desenvolvimento dos servidores, sem que isso venha a afetar o bom funcionamento 

das respectivas Unidades e dos serviços por elas oferecidos, bem como a excelência do 

atendimento ao público. 

3.                                          Verifica-se, também, indeferimentos de concessão de afastamento integral 

nas situações em que as IFE ou algum Campus de determinado Município possui apenas um 

servidor por cargo ou por setor (exemplo: 1 único contador em um campus), o que implicaria 
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- no caso de revogação da NT - na inviabilização do desenvolvimento desse servidor e, por 

consequência, em eventuais prejuízos institucionais; além do fato de que tais indeferimentos 

vêm em detrimento do devido tratamento isonômico, que deve ser aplicado a todo os 

servidores. 

4.                                          Ao mesmo tempo, a possibilidade de concessão de afastamento parcial 

viabiliza a expressiva vantagem de que equipes de trabalho permaneçam completas, 

assegurando, dessa forma, a mobilização e o comprometimento dos pares, reduzindo, ainda, 

eventuais desgastes gerados pelos indeferimentos decorrentes da impossibilidade de 

autorização de afastamentos na modalidade integral. 

5.                                          Ademais, assim como no afastamento integral, o servidor que se afasta 

parcialmente também fica obrigado a permanecer no exercício das atribuições do cargo após 

a cessação do afastamento (dois anos para mestrado ou quatro anos para doutorado). Assim, 

nas hipóteses de aposentadoria ou exoneração durante o respectivo período, deve haver 

ressarcimento dos valores relativos ao período de afastamento, mesmo nos casos de 

afastamento parcial. 

6.                                          Salientamos, também, que a possibilidade de concessão de afastamentos 

parciais vai ao encontro da estrita observância aos princípios da eficiência e da economicidade 

- especialmente em relação aos servidores técnico-administrativos - TAs (docentes são 

substituídos por professores substitutos) -, em razão de que, com esse tipo de afastamento, 

oportuniza-se a manutenção dos serviços, inclusive sem custos adicionais (nos casos de TAs, 

os afastamentos integrais não são salvaguardados por contratos temporários) . 

7.                                          Já em relação aos docentes, a redução do custo é ainda mais significativa, 

visto que a autorização parcial evita importantes investimentos com a seleção (processos 

seletivos simplificados estabelecidos na Lei nº 8.745/93) e os demais custos de remuneração 

e encargos sociais relativos aos eventuais contratos firmados com professores substitutos. 

8.                                          Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da edição da Nota Técnica em questão, 

as instituições começaram a organizar cursos de pós-graduação profissionais, a fim de oferecer 

alinhamento a esta inovadora modalidade, visando a conciliação dos estudos com as atividades 
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do cargo, assim como com o propósito de perfilar  suas ações aos objetivos estratégicos e 

institucionais previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional de cada IFE, contribuindo, 

dessa forma, com a melhoria e desenvolvimento de processos do ambiente laborativo. 

9.                                          Ponderando-se a respeito de todo o exposto, poder-se-ia inferir, s.m.j., 

considerando uma interpretação teleológica do art. 96-A da Lei nº 8.112/1990, que a 

possibilidade de afastamento parcial - trazida pela Nota Técnica nº 6.197/2015 - vem 

traduzindo-se na concretização pragmática da oportunidade de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos servidores na carreira. 

10.                                      Nesse contexto, verifica-se que as instituições (áreas de pessoal), ao aplicarem 

os dispositivos do diploma legal em questão, instruem processos de afastamentos a fim de 

proceder análises, mediante a observância dos princípios da eficiência administrativa, 

economicidade, transparência, isonomia e publicidade. 

11.                                      Apresentamos, ainda, e conforme sugerido por Vossa Senhoria, o resultado 

da pesquisa realizada no período de 16 a 21/10/2019, com as seguintes informações: 1.748 

servidores de 68 IFE com afastamento parcial vigente. 

12.                                      Isto posto, a Comissão Nacional de Dirigentes de Pessoas requer que essa 

Secretária de Gestão e Desempenho de Pessoal – ME avalie a possibilidade de revisão do 

posicionamento que visa revogar os efeitos da Nota Técnica nº 6.197/2015. 

  

Atenciosamente,  

 

 

 

 

Victor Daniel de Oliveira e Silva 

Presidente da Comissão Nacional de Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das 

Instituições Federais de Ensino – CNDP 

Pró-reitor Adjunto de Gestão de Pessoas - UFRA 
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