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Atos da Presidência 

    

 
 

 

 

                                  

 

PORTARIA Nº 521, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Institui o Manual de Capacitação do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

 

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, conforme a Portaria nº 396, de 20 de agosto de 

2014, publicada no DOU de 22 de agosto de 2014, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

21, Inciso V, anexo I, do Decreto nº 6.844, de 07 de maio de 2009, considerando o disposto na 

Portaria nº. 92, de 05 de julho de 2012, publicada no DOU de 09 de julho de 2012 e o contido 

no Processo Administrativo 01450.008928/2015-91, resolve: 

 

Art. 1º. Instituir o Manual de Capacitação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN, que visa normatizar os procedimentos, prazos e formulários referentes à 

participação de servidores em eventos de capacitação de curta, média e longa duração, no País 

e no exterior, no âmbito desta Autarquia. 

 

Art. 2º. A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/DPA ficará responsável pela 

atualização do Manual de Capacitação, mediante o acompanhamento da legislação acerca do 

tema, assim como procedimentos administrativos, prezando pelos princípios que regem a 

Administração Pública. 

 

Art. 3º. Revogam-se as disposições constantes da Portaria Iphan nº 212 de 28 de julho de 2008. 

 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

ANDREY ROSENTHAL SCHLEE 

Presidente – Substituto 

 



BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº. 1132– Edição Extra de 17/12/2015 

 

 

  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO 2015 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO –DPA 
Marcos José Silva Rêgo 
Diretor 
 
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS – 
COGEP/DPA 
Clayton Geraldo Mendonça de Castilho 
Coordenador-Geral 
 
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
– CODEP/COGEP/DPA 
Douglas Schneider de Fries 
Coordenador 
 

Elismar Ribeiro de Araújo Guedes 
Analista 
 
Colaboradores: 

Analu Trinta Vasconcelos Portela 
Assistente Administrativo 

Ezequiel Batista de Oliveira 
Assistente Administrativo 

Juliana Brandão Arnaud 
Assistente Administrativo 

 
Lorenne Coêlho de Farias 
Estagiária 

Luana Ferreira Freitas 
Estagiária 

      



BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº. 1132– Edição Extra de 17/12/2015                                    7               

 

 

 

 

 

 

 SUMÁRIO 

 
1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................ 9 

2. DEFINIÇÕES ................................................................................................................................... 10 

2.1 Capacitação ......................................................................................................................................... 10 

2.2 Eventos de Capacitação .................................................................................................................... 10 

2.3 Treinamento ....................................................................................................................................... 10 

2.4 Desenvolvimento ............................................................................................................................... 10 

2.5 Levantamento das Necessidades de Capacitação – LNC ............................................................ 10 

2.6 Plano Anual de Capacitação – PAC ................................................................................................ 11 

2.7 Catálogo de eventos de capacitação ................................................................................................ 11 

2.8 Comitê Gestor de Capacitação – CGCAP ..................................................................................... 11 

2.9 Ações de capacitação quanto à sua finalidade ............................................................................... 12 

2.10 Ações de capacitação quanto à abrangência .................................................................................. 12 

2.11 Ações de capacitação quanto ao custeio ........................................................................................ 12 

2.12 Afastamento ....................................................................................................................................... 13 

2.13 Afastamento para cursar pós-graduação stricto sensu ..................................................................... 13 

2.14 Licença para Capacitação .................................................................................................................. 13 

2.15 Participação em eventos de capacitação, com ônus e sem afastamento .................................... 13 

2.16 Viagem a serviço ................................................................................................................................ 13 

2.17 Gratificação por Encargo de Curso e Concurso – GECC .......................................................... 14 

3. DIRETRIZES PARA CAPACITAÇÃO ...................................................................................... 15 

3.1 Levantamento das Necessidades de Capacitação – LNC ............................................................ 15 

3.2 COMITÊ GESTOR DE CAPACITAÇÃO – CGCAP .............................................................. 15 

4. MODALIDADES DE AFASTAMENTOS PARA CAPACITAÇÃO ................................... 17 

4.1 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO (art. 87 da Lei 8.112/90) ................................................. 17 

4.2 AFASTAMENTO PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO PAÍS 

(art. 96-A da lei 8.112/1990) .................................................................................................................... 20 

4.3 AFASTAMENTO PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU NO PAÍS ...... 24 

4.4 AFASTAMENTOS PARA O EXTERIOR (art. 95 da Lei 8.112/1990) ................................. 28 

5. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SEM AFASTAMENTO COM 

ÔNUS OU ÔNUS LIMITADO ............................................................................................................. 35 

6. EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO .................................................. 36 



BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº. 1132– Edição Extra de 17/12/2015 

 

 

  

 

 

 

 

8 

 

6.1 EVENTOS COM INSTRUTORIA INTERNA ......................................................................... 36 

6.2 EVENTOS EXTERNOS ................................................................................................................ 39 

7. OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR ................................................................................................. 42 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS.................................................................................................................. 43 

ANEXO I ............................................................................................... Erro! Indicador não definido. 

ANEXO II .............................................................................................. Erro! Indicador não definido. 

ANEXO III ............................................................................................ Erro! Indicador não definido. 

ANEXO IV ............................................................................................ Erro! Indicador não definido. 

 
1.  



BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº. 1132– Edição Extra de 17/12/2015 

 

 

  

 

 

 

 

9 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN apresenta o Manual de 

Capacitação, um dos instrumentos do Programa de Desenvolvimento e Valorização dos 

Servidores, que visa a promover o aprimoramento permanente do servidor, a fim de dotar a 

instituição de um corpo de profissionais de excelência em nível gerencial, técnico e 

comportamental, principalmente no que tange ao desenvolvimento do conhecimento e das 

habilidades, bem como, viabilizar a difusão e gestão das ações de capacitação. Assim, o 

aprimoramento das competências institucionais deve ser posto em prática por meio de eventos 

que proporcionem a qualificação da competência individual, de forma a contribuir para o 

alcance dos objetivos estratégicos, da missão institucional e a melhoria da gestão e da 

qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

“Promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro para 

fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico do País”. Essa é a missão institucional do Iphan. Contribuir para o seu 

cumprimento é o objetivo maior do Plano Anual de Capacitação – PAC, cujas ações de 

treinamento e desenvolvimento propostas visam o desenvolvimento e aprimoramento 

contínuo dos servidores do Iphan, a fim de possibilitar a melhoria do desempenho individual e 

institucional. 

No intuito de conferir maior dinamismo e efetividade ao processo de capacitação dos 

servidores públicos do Iphan, apresentamos o “Manual de Capacitação” contendo a 

normatização de procedimentos, prazos e formulários referentes à participação de servidores 

nos eventos previstos no PAC, tanto na condição de gestores, instrutores ou alunos, sendo, 

portanto, considerado leitura obrigatória. 

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/DPA pretende, com este manual, 

evidenciar a importância da parceria de trabalho com todas as unidades do Iphan. A 

operacionalização das demandas, após priorização pela Diretoria Colegiada e o Comitê Gestor 

de Capacitação – CGCAP, será de responsabilidade da CODEP/COGEP/DPA, atendendo ao 

disposto no Regimento Interno do Iphan. 

 

 

Marcos José Silva Rêgo 

Diretor do Departamento de Planejamento e 

Administração 

 

   Clayton Geraldo Mendonça de Castilho 

     Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas 
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2. DEFINIÇÕES 

2.1 CAPACITAÇÃO 

Processo educacional voltado para o treinamento e desenvolvimento, visando o crescimento 

contínuo das pessoas e a melhoria dos processos organizacionais. 

2.1.1 Capacitação de curta duração 

Cursos internos ou externos, congressos, fóruns, seminários e outros, que resultem na 

capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos conhecimentos, visando ao crescimento 

profissional e pessoal, com carga horária inferior a 100 (cem) horas. 

2.1.2 Capacitação de média duração 

Cursos internos ou externos, programas de educação continuada, ensino a distância e 

outros que resultem na capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos conhecimentos, 

visando ao crescimento profissional e pessoal, com carga horária superior a 100 (cem) 

horas e inferior a 360 (trezentos e sessenta) horas. 

2.1.3 Capacitação de longa duração 

Cursos com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas, que 

objetivem a formação do servidor e o aprofundamento de conhecimentos específicos 

pertinentes às áreas de interesse do Iphan. 

2.2 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO 

Cursos presenciais e a distância, aprendizagem em serviço, intercâmbios, seminários e 

congressos que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses 

da Administração. 

2.3 TREINAMENTO 

Processo educacional, aplicado de maneira sistêmica, através do qual as pessoas aprendem 

conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos definidos. 

2.4 DESENVOLVIMENTO 

Processo que incentiva a evolução de potencialidades naturais, profissionais, políticas e sociais 

dos servidores, estimulando o exercício de uma visão crítica quanto às suas responsabilidades 

funcionais e de cidadãos. 

2.5 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO – LNC 

Formulário para identificação das necessidades de capacitação das unidades do Iphan e seu 

quadro de servidores. Seu preenchimento será realizado pela Sede do Iphan (Chefia de 

Gabinete, Procuradoria Federal no Iphan, Auditoria Interna, assessoria dos Departamentos e 

coordenações-gerais) e Unidades Descentralizadas (Superintendências e Unidades Especiais). 

O levantamento servirá de base para a elaboração do Plano Anual de Capacitação. 
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2.6 PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO – PAC 

Surge das necessidades de treinamento e desenvolvimento, sendo elaborado em virtude do 

Levantamento das Necessidades de Capacitação a serem realizadas anualmente e submetidas ao 

Comitê Gestor de Capacitação – CGCAP, que promoverá o alinhamento dos investimentos em 

capacitação no Iphan. Contém a listagem de eventos que objetivam suprir as lacunas de 

capacitação, de modo a contemplar as competências requeridas para os servidores desta 

Autarquia. 

2.7 CATÁLOGO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO 

Informações resumidas referentes aos eventos de capacitação que serão realizados ao longo do 

ano, conforme estabelecido no Plano Anual de Capacitação – PAC. 

2.8 COMITÊ GESTOR DE CAPACITAÇÃO – CGCAP 

Instituído pela Portaria Iphan nº 209, de 29 de maio de 2015 – Anexo IV. Equipe formada 

pelo Diretor do Departamento de Planejamento e Administração, pelos Coordenadores-Gerais 

dos Departamentos, pelo titular da Procuradoria Federal, pelo titular da Auditoria Interna e pelo 

Chefe de Gabinete da Presidência do Iphan e objetiva disciplinar, acompanhar e promover o 

alinhamento dos investimentos na capacitação e formação do quadro funcional do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

O Comitê reunir-se-á ordinariamente cinco vezes ao ano para analisar e delinear as estratégias 

de capacitação para o Iphan. Para as capacitações de curta e média duração serão realizadas 

três reuniões ordinárias, com o objetivo de compor o PAC e/ou atualizá-lo. 

Em duas de suas reuniões ordinárias o Comitê irá deliberar sobre capacitações de longa 

duração que irão compor o Plano Anual de Capacitação – PAC. As reuniões ocorrerão na 

segunda quinzena dos meses de maio e novembro. 

Para a tomada de decisão em capacitações de longa duração, o CGCAP levará em conta a 

relevância do tema das solicitações de capacitação para o cumprimento dos objetivos 

estratégicos do Iphan, primando pelo interesse da Administração, além da aplicação dos 

dispositivos legais envolvendo o tema. 

O CGCAP observará, para efeito de análise dos processos quanto à participação dos servidores 

do Iphan em eventos de capacitação de longa duração (stricto sensu e lato sensu) no País e no 

exterior e desde que o servidor tenha sido aceito pela Instituição de Ensino, os seguintes 

critérios cumulativos: 

a)  Priorização de propostas ou pré-projetos de pesquisas alinhados às competências 

e aos objetivos estratégicos do Iphan; 

b)  Atendimento a propostas ou pré-projetos de pesquisas em tema com relação 

clara ou correlata à área de atuação do servidor, devidamente justificada e aprovada 

por sua chefia imediata e dirigente máximo da unidade de exercício, assunto de 

vinculação à temática de capacitação e a concordância do Diretor da área de 

vinculação do projeto, tanto do servidor quanto da temática da capacitação; 

c)  Atendimento à solicitação de servidores que não tenham se afastado 

anteriormente para capacitação de longa duração ou que tenham se afastado há mais 

de 24 (vinte e quatro) meses para mestrado, 48 (quarenta e oito) meses para doutorado 

e pós-doutorado, a contar da data de término do afastamento; 
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d)  Atendimento a servidores que não desistiram de eventos de capacitação de curta 

e média duração anteriormente autorizada, nos últimos 12 (doze) meses, exceto com 

justificativa comprovada; e 

e) Servidores que já possuem título de especialização, mestrado, doutorado ou pós-

doutorado não poderão solicitar participação em eventos de mesmo nível de 

formação1. 

2.9 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO QUANTO À SUA FINALIDADE 

a) Evento de ambientação: evento interno destinado a novos servidores 

integrantes da força de trabalho ou à atualização dos demais servidores, que visa a 

transmitir informações sobre o Iphan, direitos e deveres funcionais e os procedimentos 

adotados nos processos organizacionais. 

b) Evento de atualização: tem por objetivo a renovação de conhecimentos e 

deveres funcionais. 

c) Evento de aperfeiçoamento: visa aperfeiçoar o participante em assunto 

específico numa determinada área de conhecimento. 

d) Especialização e MBA: ações de pós-graduação lato-sensu que objetivam 

especializar profissionais graduados em tema específico. 

e) Mestrado, doutorado e pós-doutorado: ações de pós-graduação stricto sensu 

que objetivam especializar o profissional graduado em atividades de pesquisa e 

docência, numa determinada área de conhecimento. 

2.10 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA 

a) Cursos Abertos: cursos oferecidos pelo Iphan nas mais diversas áreas do 

conhecimento humano, a todo e qualquer servidor interessado em participar. 

b) Cursos Fechados: são cursos com conteúdos restritos a um tema definido por 

uma ou mais Unidades específicas, destinados a um determinado grupo de servidores. 

2.11 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO QUANTO AO CUSTEIO 

a) Com ônus: quando implicar concessão, total ou parcial, de inscrições, de 

passagens e diárias, assegurados ao servidor o vencimento e demais vantagens do 

cargo ou função. 

b) Com ônus limitado: quando implicar direito apenas do vencimento e demais 

vantagens do cargo ou função.  

c) Sem ônus: quando implica a perda total do vencimento e demais vantagens do 

cargo ou função, e não acarretam qualquer despesa para a Administração.

                                                 
1 Trata-se de critérios cumulativos e uma lista não exaustiva, onde o interesse da Administração prevalecerá em todas 
as avaliações. 
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2.12 AFASTAMENTO 

Ausência do servidor da unidade de trabalho, sem perda do efetivo exercício, para participação, 

no País ou o exterior, em eventos de curta, média ou longa duração, visando seu treinamento e 

desenvolvimento no desempenho das atividades institucionais. 

2.13 AFASTAMENTO PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

Afastamento concedido ao servidor quando o horário do programa de pós-graduação stricto 

sensu em instituição de ensino superior no País (art. 96-A da Lei 8.112/1990) ou no exterior 

(art. 95 c/c §7º do art. 96-A da Lei 8.112/1990) inviabilizar o cumprimento da sua jornada 

semanal de trabalho. O referido afastamento poderá ser concedido observando-se os seguintes 

prazos: 

a) Até 12 (doze) meses para especialização; 

b) Até 12 (doze) meses para pós-doutorado; 

c) Até 24 (vinte e quatro) meses para mestrado; e 

d) Até 48 (quarenta e oito) meses para doutorado. 

2.14 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

Licença do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para 

participar de curso de capacitação. Esta licença possui requisitos específicos para sua 

concessão, a serem observados no art. 87 da Lei 8.112/1990. 

2.15 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO, COM ÔNUS E SEM 

AFASTAMENTO 

Formalização da participação de servidor em evento de capacitação de curta, média e longa 

duração, no interesse da Administração, quando puder ocorrer simultaneamente com o 

exercício do cargo, mediante compensação de horário ou em horário diverso ao da jornada 

diária de trabalho, mantida a remuneração do cargo, com inscrição, mensalidades ou diárias e 

passagens custeadas pelo Iphan. 

2.16 VIAGEM A SERVIÇO 

Deslocamento do servidor em caráter oficial, devidamente autorizado, da localidade onde tem 

exercício para outro ponto do território nacional, ou para o exterior, com o propósito de 

desempenhar tarefas, participar de cursos, seminários, congressos, treinamentos ou similares. 

2.16.1 Viagem do servidor com o objetivo de representar o Instituto em reunião, visita 

técnica, congresso ou similar como palestrante, expositor, ou para apresentação de 

trabalho não configura capacitação.  

2.16.2 Viagem do servidor com o objetivo de participar de congresso ou similar 

configura capacitação. 

2.16.3 Viagem do servidor quando convidado para participar de eventos diversos que 

não estejam relacionados com as atividades desempenhadas neste Instituto, não é 

considerada capacitação. 
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2.17 GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO – GECC 

Gratificação devida exclusivamente ao servidor público federal que, em caráter eventual, atue 

como instrutor em curso de desenvolvimento ou treinamento. A GECC não será devida pela 

realização de treinamentos em serviço ou eventos de disseminação de conteúdos e difusão de 

procedimentos relativos às competências da unidade organizacional de exercício do servidor ou 

de projetos institucionais com esse escopo. 
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3. DIRETRIZES PARA CAPACITAÇÃO 

3.1 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO – LNC 

O LNC será realizado anualmente, contando com revisão semestral. A COGEP/DPA 

disponibilizará o link do formulário eletrônico para a realização do LNC, no mês de novembro 

de cada ano, que será encaminhado aos dirigentes máximos das Unidades. Para o seu 

preenchimento, deverão ser observadas as seguintes diretrizes: 

I. Cada Unidade deverá apresentar até 5 (cinco) propostas de eventos em ordem de 

prioridade; 

II. As prioridades indicadas serão consideradas em ordem crescente, sendo “prioridade 

1” para o evento mais prioritário e “prioridade 5” para aquele considerado menos 

prioritário pela classificação da Unidade; 

III. As áreas finalísticas deverão priorizar eventos que componham o eixo finalístico; e 

IV. A previsão de participação em Congressos, Seminários, Encontros e outros 

similares comporá o LNC, devendo sempre observar o orçamento e o retorno, para o 

Iphan, do conteúdo a ser absorvido pelo participante. 

As orientações e prazos para o preenchimento do formulário serão publicadas pela 

COGEP/DPA no momento de início do Levantamento das Necessidades de Capacitação. 

3.1.1 Procedimentos 

 A compilação dos dados surgidos a partir do LNC será realizada pela COGEP/DPA, 

contendo os eventos solicitados de acordo com a priorização das Unidades 

 A COGEP/DPA apresentará os dados compilados para análise e deliberação do Comitê 

Gestor de Capacitação – CGCAP; 

 Elaboração de minuta de Portaria do Plano Anual de Capacitação – PAC pela 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas – CODEP/COGEP/DPA; 

 Envio da Minuta do PAC elaborado para análise da Diretoria Colegiada; e 

 Publicação de Portaria instituindo o PAC para o exercício. 

3.2 COMITÊ GESTOR DE CAPACITAÇÃO – CGCAP 

3.2.1 OBJETIVOS 

I. Analisar as propostas de capacitação levantadas por meio do LNC junto às 

Unidades do Iphan para o exercício seguinte; 
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II. Adequar as propostas às prioridades elencadas, caso ultrapassem o orçamento para 

ações de capacitação; 

III. Refinar a elaboração do Plano Anual de Capacitação – PAC; 

IV. Analisar e decidir a respeito dos pedidos de Afastamento para Cursar Pós-

Graduação Lato e Stricto Sensu de acordo com as regras previstas no Manual de 

Capacitação; e 

V. Atualizar e ajustar o PAC, levando em consideração os cenários administrativo, 

político e orçamentário. 

3.2.2 ASPECTOS E DIRETRIZES 

O CGCAP observará os seguintes aspectos para deliberar a respeito dos pedidos de 

afastamento e capacitações no Iphan: 

I. Legislação pertinente; 

II. Interesse da Administração; 

III. Objetivos estratégicos do Iphan; 

IV. Projetos estratégicos das áreas; 

V. Restrições orçamentárias. 

As diretrizes que irão balizar as decisões do CGCAP acerca dos assuntos de sua competência 

são: 

I. Aderência das ações envolvendo capacitação aos objetivos estratégicos do Iphan; 

II. Maior planejamento e efetividade das ações de capacitação; 

III. Primazia do Interesse da Administração; 

IV. Economicidade administrativa; 

V. Tratamento isonômico; 

VI. Capacitação como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento das pessoas e 

do Iphan;  

VII. Qualidade das ações de capacitação; 

VIII. Busca da atualização contínua de métodos, técnicas e instrumentos de capacitação;  

IX. Democratização do acesso às oportunidades, possibilitando a capacitação dos 

servidores em exercício no Iphan 



BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº. 1132– Edição Extra de 17/12/2015 

 

 
Departamento de Planejamento e Administração 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas 

 

  

 

 

17 

 

 

4. MODALIDADES DE AFASTAMENTOS PARA 

CAPACITAÇÃO 

4.1 LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO (art. 87 da Lei 8.112/90) 

 

4.1.1 ESCLARECIMENTOS 

I. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor detentor de cargo efetivo 

poderá solicitar a licença remunerada, por até três meses, para participar de ação de 

capacitação, cuja concessão está condicionada ao planejamento interno da unidade de 

exercício do servidor, à oportunidade da licença e à relevância do curso para o Iphan. 

II. Trata-se de licença para o efetivo desenvolvimento do servidor, sendo 

imprescindível a comprovação de indispensabilidade para o melhor desempenho das 

atividades desenvolvidas, assim como demonstração da correlação direta do conteúdo 

do(s) curso(s) com as atribuições do cargo ocupado. 

III. O servidor apenas poderá realizar cursos de língua estrangeira durante sua licença 

para capacitação caso haja correlação direta do conteúdo do curso com as atribuições do 

cargo, devendo ser comprovada e atestada pela chefia imediata e dirigente máximo da 

unidade de exercício do solicitante. 

IV. A carga horária mínima das ações de capacitação objeto da licença para capacitação 

deverá respeitar a média de 15 horas semanais em casos de cursos presenciais e 20 horas 

semanais para cursos a distância. 

V. A referida licença poderá ser utilizada integralmente para a elaboração de trabalho 

de conclusão de curso em graduações ou pós-graduações latu sensu, dissertação de 

mestrado e tese de doutorado e pós-doutorado. 

VI. A licença para capacitação poderá ser parcelada, não podendo a menor parcela ser 

inferior a 30 (trinta) dias. 

VII. Os períodos da licença para capacitação não são acumuláveis. A utilização da 

licença para capacitação deverá se iniciar até o último dia anterior ao fechamento do 

quinquênio subsequente àquele no qual se adquiriu o direito (Nota Técnica 

595/2009/COGES/DENOP/SRH/MP). 
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VIII. Os servidores portadores de DAS, FG ou GSISTE continuarão a perceber a 

retribuição referente a estes durante seu período de licença (Nota Técnica 

237/2009/COGES/DENOP/SRH/MP e Nota Técnica 

250/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP). 

 

4.1.2 PROCEDIMENTOS E PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 

As solicitações de licença para capacitação deverão ser feitas com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias de sua data de início. O prazo é contado a partir da data que o pedido der entrada 

na Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/DPA. Em caso de não recebimento no 

prazo estipulado, as solicitações serão devolvidas à Unidade requerente com a negativa do 

pedido em virtude do envio extemporâneo. 

4.1.2.1 PROCEDIMENTO PRÉVIO 

 Solicitar a inclusão da intenção de usufruto da licença para capacitação no 

exercício seguinte, no Levantamento de Necessidades de Capacitação – LNC, a ser 

realizado nos meses de outubro e novembro de cada ano. 

4.1.2.2 ENCAMINHAR À CODEP/COGEP/DPA OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS 

 Memorando da Unidade demandante enviando o Anexo I – Formulário de 

Solicitação de Capacitação devidamente preenchido e assinado pelo dirigente 

máximo da unidade, contendo a manifestação da chefia imediata e assinaturas; 

 Carta de intenções com a justificativa para o usufruto da licença, assim como 

um plano de aplicação dos conhecimentos no exercício das atividades, atestada pela 

chefia imediata; 

 Anexo II – Termo de Compromisso e Responsabilidade; 

 Programação do evento de capacitação, folder, prospecto ou outros, com 

informações sobre o conteúdo programático, local, data de início e fim, horário e 

CNPJ da instituição; 

 Quando houver processo seletivo para participação no(s) evento(s) de 

capacitação, o servidor deverá anexar ao processo comprovante de aprovação da 

instituição responsável pelo evento, assim como o edital/critérios para seleção; 

 Agenda de Atividades com informações sobre deslocamento (quando 

houver), trabalhos a serem desenvolvidos durante o período da licença; e 

 Declaração/comprovação de matrícula emitida pela Instituição de ensino em 

que irá se capacitar. 

 4.1.2.3 EM CASO DE LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO NO EXTERIOR 
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 Documento informando o responsável pelo custeio de despesas com 

passagens, hospedagem, alimentação e taxas de inscrição no(s) evento(s); 

 Cópia dos bilhetes aéreos adquiridos pelo servidor (em caso de licença com 

ônus limitado ou sem ônus); 

 Formulário de Afastamento do País (envio por e-mail); 

 Cópia de passaporte e visto válidos (para Países que exigem visto); e 

 Tradução dos documentos em língua estrangeira, devidamente assinada pelo 

tradutor (não há necessidade de tradução juramentada). 

4.1.2.4 TRÂMITES DO PROCESSO 

 O processo será aberto na Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas – 

CODEP/COGEP/DPA, área responsável por analisar a documentação e elaborar 

Nota Técnica. Posteriormente será encaminhado ao Coordenador-Geral de Gestão 

de Pessoas para deferimento e/ou indeferimento. 

 Caso haja deferimento, o processo será encaminhado para a publicação de 

portaria autorizando a licença para capacitação, no Boletim Administrativo 

Eletrônico – BAE, contando com a posterior informação pela 

CODEP/COGEP/DPA ao servidor e à Unidade demandante. 

 Finalizado o período da Licença, a área administrativa da Unidade do(a) 

servidor(a) deverá encaminhar à COGEP/DPA, comprovante/certificado de 

participação ou conclusão no evento e Anexo III – Relatório de Participação e 

demais documentos produzidos pelo(a) servidor(a) durante o usufruto da licença. 
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4.2  AFASTAMENTO PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO 

PAÍS (art. 96-A da lei 8.112/1990) 

4.2.1 ESCLARECIMENTOS 

I. Somente servidor detentor de cargo efetivo poderá, no interesse da Administração, 

e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou 

mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 

respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em 

instituição de ensino superior no País. 

II. O afastamento em tela deverá ser devidamente justificado e alinhado às atribuições 

que o servidor desempenha no Iphan, assim como ao cumprimento das metas 

institucionais. 

III. Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente 

serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no Iphan há pelo menos 3 

(três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio 

probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares, 

para gozo de licença para capacitação ou com fundamento no art. 96-A da Lei 8.112/1990 

nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 

IV. Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão 

concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo Iphan há pelo menos 4 (quatro) anos, 

incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para 

tratar de assuntos particulares ou com fundamento no art. 96-A da Lei 8.112/1990, nos 4 

(quatro) anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 

V. Os afastamentos para cursar pós-graduação latu sensu e stricto sensu não poderão 

exceder a 2% (dois por cento) do quadro de cargos efetivos do Iphan, contabilizados os 

cargos vagos e ocupados. Na apuração do percentual haverá o arredondamento para a 

unidade imediatamente superior, caso o resultado corresponda a um número fracionário. 

VI. Servidores do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural – PEP, 

servidores com horário especial para servidor estudante ou cursando pós-graduação fora do 

horário de expediente não são contabilizados no total de servidores afastados – limite de 

até 2% (dois por cento) do quadro de cargos efetivos do Iphan, contabilizados os cargos 

vagos e ocupados, para afastamentos. 

VII. Os servidores terão de permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno 

por um período igual ao do afastamento concedido. 
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VIII. Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de 

cumprido o período de permanência, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 

47 da Lei nº 8.112/1990 dos gastos com seu aperfeiçoamento. 

IX. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no 

período previsto, aplica-se o disposto no item acima, salvo na hipótese comprovada de 

força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo desta Autarquia. 

X. Não há possibilidade de afastamento parcial para participação em programa de pós-

graduação stricto sensu (Nota Técnica 40/2011/DENOP/SRH/MP). 

XI. No caso da concessão de bolsas de estudos e a acumulação, prevalecerá a norma da 

Instituição concedente. 

XII. As disciplinas na modalidade “sanduíche” poderão ser realizadas durante o período 

de afastamento, desde que a CODEP/COGEP/DPA seja formalmente notificada. 

XIII. Os servidores efetivos não poderão perceber o pagamento de DAS, FG ou GSISTE 

durante seu período de afastamento. 

XIV. O afastamento não constitui óbice legal à concessão do auxílio-alimentação (Nota 

Técnica Consolidada 1/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP). 

4.2.2 PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO 

Após aprovadas pelo Comitê Gestor de Capacitação, as solicitações de afastamentos para 

cursar pós-graduação stricto sensu no País deverão ser feitas com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias de sua data de início. Os prazos são contados a partir da data que o pedido der 

entrada na Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/DPA. Em caso de não 

recebimento no prazo estipulado, as solicitações serão devolvidas à Unidade requerente com a 

negativa do pedido em virtude do envio extemporâneo. 

4.2.2.1 PARA ANÁLISE DO COMITÊ GESTOR DE CAPACITAÇÃO – 

CGCAP 

 O servidor deverá preparar uma carta de intenções e um arrazoado abordando 

os objetivos de seu afastamento, os custos de sua capacitação e a importância da 

pós-graduação a ser realizada, além de sua relevância para as atividades 

desenvolvidas no Iphan; 

 Anexos aos documentos acima, o servidor deverá encaminhar informações 

relativas ao curso pretendido, com a finalidade de fornecer informações suficientes 

para tomada de decisão por parte dos responsáveis; 

 O arrazoado deverá ser encaminhado para análise e ratificação da chefia 

imediata e, posteriormente, do dirigente máximo da Unidade de exercício do 

solicitante; 
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 Em seguida, a documentação produzida deverá compor solicitação a ser 

enviada à CODEP/COGEP/DPA, respeitando os seguintes prazos: 

 Até o dia 5 de abril para cursos que se iniciam no segundo semestre do 

ano da solicitação; 

 Até o dia 5 de outubro para cursos que se iniciam no primeiro semestre 

do ano seguinte ao da solicitação. 

 Após o recebimento pela CODEP/COGEP/DPA, será aberto processo com os 

documentos produzidos a ser enviado à Diretoria do Departamento à qual o tema do 

curso de pós-graduação está relacionado para emissão de parecer técnico, com 

sinalização do Diretor respectivo a respeito do afastamento e da pós-graduação de 

interesse; 

 A Diretoria terá 5 (cinco) dias úteis para emissão do parecer e devolução do 

processo à CODEP/COGEP/DPA; 

 Com o parecer técnico e sinalização positiva, o processo será apresentado 

pela COGEP/DPA ao Comitê Gestor de Capacitação – CGCAP, em suas reuniões 

para tratar da participação dos servidores do Iphan em eventos de capacitação de 

longa duração (stricto sensu e lato sensu) no País e no exterior, que irá deliberar a 

respeito das candidaturas. 2 

4.2.2.2 EM CASO DE APROVAÇÃO PELO CGCAP, O SERVIDOR DEVE 

ENCAMINHAR À CODEP/COGEP/DPA OS SEGUINTES DOCUMENTOS3 

 Memorando com autorização do dirigente máximo da Unidade; 

 Anexos I e II com assinatura do servidor, chefe imediato e dirigente máximo 

da Unidade e justificativa do afastamento com demonstração de indispensabilidade 

para o desempenho das atividades; 

 Programação completa do curso; 

 Carta de aceite emitida pela instituição de ensino; 

 Comprovante de matrícula na instituição de ensino superior pleiteada; 

 Plano de aplicação dos estudos às atividades desenvolvidas na Unidade de 

exercício; 

 Demonstração de correlação direta do conteúdo programático do curso com 

as atribuições do cargo; e 

 Agenda de atividades do afastamento (modelo CODEP/COGEP/DPA).

                                                 
2 As reuniões do CGCAP poderão contar com videoconferência para defesa do projeto/afastamento por parte do 
servidor solicitante. 
3 O servidor deverá complementar a documentação contida no processo de candidatura já analisado pelo CGCAP, faz-
se desnecessário o envio de documentações em duplicidade. 
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4.2.2.3 TRÂMITES DO PROCESSO 

 O processo será instruído pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – 

COGEP/DPA, área responsável por analisar a documentação e elaborar Nota 

Técnica de Afastamentos com fins de capacitação, que será encaminhada ao Diretor 

do Departamento de Planejamento e Administração – DPA para deferimento e/ou 

indeferimento. 

 Caso haja deferimento, o processo será encaminhado para a publicação de 

portaria no Boletim Administrativo Eletrônico – BAE, contando com a posterior 

informação pela COGEP/DPA ao servidor e à Unidade demandante. 

 A cada bimestre o servidor, por meio da área administrativa de sua lotação, 

deverá encaminhar o Anexo III – Relatório de Participação à Coordenação de 

Desenvolvimento de Pessoas – CODEP/COGEP/DPA. 

 Finalizado o período do Afastamento, a área administrativa da Unidade do 

servidor deverá encaminhar à COGEP/DPA, comprovante/certificado de 

participação ou conclusão no programa e Anexo III – Relatório de Participação. 

 

4.2.3 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Após a conclusão do curso de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, o servidor 

entregará à CODEP/COGEP/DPA, no prazo máximo de 60 dias, exemplar de sua 

dissertação ou tese em formato digital para compor o acervo bibliotecário do Instituto, 

nada impede que os servidores encaminhem cópia para as unidades do Iphan. 

 O servidor também se compromete a repassar o conhecimento do aprendizado 

adquirido em virtude do curso, por meios que o Iphan entender, conforme diretrizes e 

ações envolvendo a Gestão do Conhecimento neste Instituto, cabendo à COGEP/DPA 

informá-lo a maneira de fazê-lo. 

 A Administração deste Instituto garantirá as condições necessárias à aplicação dos 

conhecimentos adquiridos pelo servidor em seu afastamento, nas atividades a serem 

desenvolvidas no Iphan. 
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4.3 AFASTAMENTO PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU NO PAÍS 

4.3.1 ESCLARECIMENTOS 

I. Somente servidor detentor de cargo efetivo poderá, no interesse da Administração, 

e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou 

mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 

respectiva remuneração, para participar de pós-graduação latu sensu em instituição de 

ensino superior no País. 

II. O afastamento em tela deverá ser devidamente justificado e alinhado às atribuições 

que o servidor desempenha no Iphan, assim como ao cumprimento das metas 

institucionais. 

III. Os afastamentos para realização de pós-graduação latu sensu somente serão 

concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no Iphan há pelo menos 3 (três) 

anos. 

IV. A duração do afastamento para participar de pós-graduação latu sensu em 

instituição de ensino superior no País não excederá 12 (doze) meses. 

V. Os afastamentos para cursar pós-graduação latu sensu e stricto sensu não poderão 

exceder a 2% (dois por cento) do quadro de cargos efetivos do Iphan, contabilizados os 

cargos vagos e ocupados. Na apuração do percentual haverá o arredondamento para a 

unidade imediatamente superior, caso o resultado corresponda a um número fracionário. 

VI. Servidores do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural – PEP, 

servidores com horário especial para servidor estudante ou cursando pós-graduação fora do 

horário de expediente não são contabilizados no total de servidores afastados – limite de 

até 2% (dois por cento) do quadro de cargos efetivos do Iphan, contabilizados os cargos 

vagos e ocupados, para afastamentos. 

VII. Os servidores terão de permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno 

por um período igual ao do afastamento concedido. 

VIII. Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de 

cumprido o período de permanência, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 

47 da Lei nº 8.112/1990 dos gastos com seu aperfeiçoamento. 

IX. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no 

período previsto, aplica-se o disposto no item acima, salvo na hipótese comprovada de 

força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo desta Autarquia. 
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X. Os servidores efetivos não poderão perceber o pagamento de DAS, FG ou GSISTE 

durante seu período de afastamento. 

XI. O afastamento não constitui óbice legal à concessão do auxílio-alimentação (Nota 

Técnica Consolidada 1/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP). 

4.3.2 PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO 

Após aprovadas pelo Comitê Gestor de Capacitação, as solicitações de afastamentos para 

cursar pós-graduação latu sensu no País deverão ser feitas com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias de sua data de início. Os prazos são contados a partir da data que o pedido der 

entrada na Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/DPA. Em caso de não 

recebimento no prazo estipulado, as solicitações serão devolvidas à Unidade requerente com a 

negativa do pedido em virtude do envio extemporâneo. 

4.3.2.1 PARA ANÁLISE DO COMITÊ GESTOR DE CAPACITAÇÃO – 

CGCAP 

 O servidor deverá preparar uma carta de intenções e um arrazoado abordando 

os objetivos de seu afastamento, os custos de sua capacitação e a importância da 

pós-graduação a ser realizada, além de sua relevância para as atividades 

desenvolvidas no Iphan; 

 Anexos aos documentos acima, o servidor deverá encaminhar informações 

relativas ao curso pretendido, com a finalidade de fornecer informações suficientes 

para tomada de decisão por parte dos responsáveis; 

 O arrazoado deverá ser encaminhado para análise e ratificação da chefia 

imediata e, posteriormente, do dirigente máximo da Unidade de exercício do 

solicitante; 

 Em seguida, a documentação produzida deverá compor solicitação a ser 

enviada à CODEP/COGEP/DPA, respeitando os seguintes prazos: 

 Até o dia 5 de abril para cursos que se iniciam no segundo semestre do 

ano da solicitação; 

 Até o dia 5 de outubro para cursos que se iniciam no primeiro semestre 

do ano seguinte ao da solicitação. 

 Após o recebimento pela CODEP/COGEP/DPA, será aberto processo com os 

documentos produzidos a ser enviado à Diretoria do Departamento à qual o tema do 

curso de pós-graduação está relacionado para emissão de parecer técnico, com 

sinalização do Diretor respectivo a respeito do afastamento e da pós-graduação de 

interesse; 

 A Diretoria terá 5 (cinco) dias úteis para emissão do parecer e devolução do 

processo à CODEP/COGEP/DPA; 
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 Com o parecer técnico e sinalização positiva, o processo será apresentado 

pela COGEP/DPA ao Comitê Gestor de Capacitação – CGCAP, em suas reuniões 

para tratar da participação dos servidores do Iphan em eventos de capacitação de 

longa duração (lato sensu e stricto sensu) no País e no exterior, que irá deliberar a 

respeito das candidaturas. 4 

4.3.2.2 EM CASO DE APROVAÇÃO PELO CGCAP, O SERVIDOR DEVE 

ENCAMINHAR À CODEP/COGEP/DPA OS SEGUINTES DOCUMENTOS5 

 Memorando com autorização do dirigente máximo da Unidade; 

 Anexos I e II com assinatura do servidor, chefe imediato e dirigente máximo 

da Unidade e justificativa do afastamento com demonstração de indispensabilidade 

para o desempenho das atividades do servidor; 

 Programação completa do curso; 

 Comprovante de matrícula na instituição de ensino superior pleiteada; 

 Plano de aplicação dos estudos às atividades desenvolvidas na Unidade de 

exercício; 

 Demonstração de correlação direta do conteúdo programático do curso com 

as atribuições do cargo; e 

 Agenda de atividades do afastamento (modelo CODEP/COGEP/DPA). 

4.3.2.3 TRÂMITES DO PROCESSO 

 O processo será instruído pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – 

COGEP/DPA, área responsável por analisar a documentação e elaborar Nota 

Técnica de Afastamentos com fins de capacitação, que será encaminhada ao Diretor 

do Departamento de Planejamento e Administração – DPA para deferimento e/ou 

indeferimento. 

 Caso haja deferimento, o processo será encaminhado para a publicação de 

portaria no Boletim Administrativo Eletrônico – BAE, contando com a posterior 

informação pela COGEP/DPA ao servidor e à Unidade demandante. 

 A cada bimestre o servidor, por meio da área administrativa de sua lotação, 

deverá encaminhar o Anexo III – Relatório de Participação à Coordenação de 

Desenvolvimento de Pessoas – CODEP/COGEP/DPA. 

 Finalizado o período do Afastamento, a área administrativa da Unidade do 

servidor deverá encaminhar à COGEP/DPA, comprovante/certificado de 

participação ou conclusão no programa e Anexo III – Relatório de Participação. 

                                                 
4 As reuniões do CGCAP poderão contar com videoconferência para defesa do projeto/afastamento por parte do 
servidor solicitante. 
5 O servidor deverá complementar a documentação contida no processo de candidatura já analisado pelo CGCAP, faz-
se desnecessário o envio de documentações em duplicidade. 
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4.3.3 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Após a conclusão do curso de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, o servidor 

entregará à CODEP/COGEP/DPA, no prazo máximo de 60 dias, exemplar de sua 

dissertação ou tese em formato digital para compor o acervo bibliotecário do Instituto, 

nada impede que os servidores encaminhem cópia para as unidades do Iphan. 

 O servidor também se compromete a repassar o conhecimento do aprendizado 

adquirido em virtude do curso, por meios que o Iphan entender, conforme diretrizes e 

ações envolvendo a Gestão do Conhecimento neste Instituto, cabendo à COGEP/DPA 

informá-lo a maneira de fazê-lo. 

 A Administração deste Instituto garantirá as condições necessárias à aplicação dos 

conhecimentos adquiridos pelo servidor em seu afastamento, nas atividades a serem 

desenvolvidas no Iphan. 
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4.4 AFASTAMENTOS PARA O EXTERIOR (art. 95 da Lei 8.112/1990) 

4.4.1 EVENTOS DE CURTA E MÉDIA DURAÇÃO 

4.4.1.1 ESCLARECIMENTOS 

I. São os eventos de capacitação, considerados missão ou estudo no exterior, 

eventualmente surgidos no âmbito das parcerias com outras Instituições, nos quais a 

participação dos servidores poderá ser viabilizada pela COGEP/DPA em parceria 

com outras unidades do Iphan, se for o caso. 

II. As solicitações para participação em cursos, congressos e seminários no 

exterior deverão ser devidamente justificadas e alinhadas às atribuições que o 

servidor desempenha no Iphan, assim como ao cumprimento das metas 

institucionais. 

III. Viagem de servidor com o objetivo de representar o Instituto em reunião, visita 

técnica, congresso ou similar como palestrante, expositor, ou para apresentação de 

trabalho não configura capacitação. 

IV. A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, somente 

decorrido igual período, será permitido novo afastamento com base no artigo em tela. 

V.  Ao servidor beneficiado pelo disposto no artigo 95 da Lei 8.112/1990 não será 

concedida exoneração, aposentadoria e/ou licença para tratar de interesse particular 

antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de 

ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. 

VI. Caso o servidor não obtenha o certificado da capacitação que justificou seu 

afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no item acima, salvo na 

hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente 

máximo desta Autarquia. 

4.4.1.2 PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO 

As solicitações de afastamento para participação em eventos de curta e média 

duração no exterior deverão ser feitas com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias do evento. Esse prazo é contado a partir da data de entrada do processo no 

protocolo da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/DPA. Em caso de 

não recebimento no prazo estipulado, as solicitações serão devolvidas à Unidade de 

solicitação com a negativa do pedido em virtude do envio extemporâneo. 
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4.4.1.2.1 ENCAMINHAR À CODEP/COGEP/DPA OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS 

 Memorando da Unidade demandante encaminhando o Anexo I – Formulário 

de Solicitação de Capacitação devidamente preenchido e assinado pelo dirigente 

máximo da unidade, contendo a manifestação da chefia imediata e assinaturas; 

 Anexo II – Termo de Compromisso e Responsabilidade; 

 Documento informando o responsável pelo custeio de despesas com 

passagem, hospedagem, alimentação e taxa de inscrição no(s) evento(s); 

 Programação do evento de capacitação, folder, prospecto ou outros, com 

informações sobre o conteúdo programático, local, data de início e fim, horário e 

CNPJ da instituição; 

 Quando houver processo seletivo para participação no(s) evento(s) de 

capacitação, o servidor deverá anexar ao processo comprovante de aprovação da 

instituição responsável pelo evento ou convite para participação, assim como o 

edital/critérios para seleção; 

 Agenda de Atividades com informações sobre deslocamento (quando 

houver), trabalhos a serem desenvolvidos durante o período do afastamento; 

 Cópia dos bilhetes aéreos adquiridos pelo servidor (em caso de licença com 

ônus limitado ou sem ônus); 

 Formulário de Afastamento do País (envio por e-mail); 

 Cópia de passaporte e visto válidos (para Países que exigem visto); e 

 Tradução dos documentos em língua estrangeira, devidamente assinada pelo 

tradutor (não há necessidade de tradução juramentada). 

4.4.1.2.2 TRÂMITES DO PROCESSO 

 O processo será aberto na Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, área 

responsável por analisar a documentação e elaborar Nota Técnica, que será 

encaminhada ao Diretor do Departamento de Planejamento e Administração – 

DPA para deferimento e/ou indeferimento. 

 Caso haja deferimento, o processo será encaminhado para a publicação de 

portaria no Boletim Administrativo Eletrônico – BAE, contando com a posterior 

informação pela COGEP/DPA ao servidor e à Unidade demandante. 

 O processo será, logo após publicação em BAE, encaminhado ao 

Ministério da Cultura para a devida análise, tramitação e autorização do 

Ministro, a ser publicada em Diário Oficial da União. 

 Finalizado o período do Afastamento, o servidor deverá, por meio de sua 

área administrativa encaminhar à COGEP/DPA, comprovante/certificado de 

participação ou conclusão no evento e Anexo III – Relatório de Participação, 

Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional, Relatório de Prestação de 
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Contas – se for o caso – e os demais documentos produzidos ao longo do 

afastamento. 

Obs.: No caso de não encaminhamento da documentação acima, serão aplicadas as 

devidas penalidades conforme disposto no art. 129 da Lei 8.112/1990. 

4.4.2 EVENTOS DE LONGA DURAÇÃO (ART. 95 c/c §7º DO ART. 96-A DA LEI 

8.112/1990) 

4.4.2.1 ESCLARECIMENTOS 

I. Somente detentor de cargo efetivo poderá, no interesse da Administração, e 

desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do 

cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, 

com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto 

sensu ou latu sensu em instituição de ensino superior no exterior. 

II. O afastamento em tela deverá ser devidamente justificado e alinhado às 

atribuições que o servidor desempenha no Iphan, assim como ao cumprimento das 

metas institucionais. 

III. Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado 

somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no Iphan há 

pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o 

período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de 

assuntos particulares, para gozo de licença para capacitação ou com fundamento no 

art. 96-A da Lei 8.112/1990 nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de 

afastamento; 

IV. Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão 

concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo Iphan há pelo menos 4 (quatro) 

anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por 

licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento no art. 96-A da Lei 

8.112/1990, nos 4 (quatro) anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 

V. Os afastamentos para realização de pós-graduação latu sensu somente serão 

concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no Iphan há pelo menos 3 

(três) anos. 

VI. Os afastamentos para cursar pós-graduação latu sensu e stricto sensu não 

poderão exceder a 2% (dois por cento) do quadro de cargos efetivos do Iphan, 

contabilizados os cargos vagos e ocupados. Na apuração do percentual haverá o 

arredondamento para a unidade imediatamente superior, caso o resultado 

corresponda a um número fracionário. 



BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº. 1132– Edição Extra de 17/12/2015 

 

 
Departamento de Planejamento e Administração 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas 

 

  

 

 

31 

 

VII. Servidores do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural – 

PEP, servidores com horário especial para servidor estudante ou cursando pós-

graduação fora do horário de expediente não são contabilizados no total de 

servidores afastados – limite de até 2% (dois por cento) do quadro de cargos efetivos 

do Iphan, contabilizados os cargos vagos e ocupados, para afastamentos. 

VIII. A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, somente 

decorrido igual período do afastamento realizado, será permitido novo afastamento 

com base nos artigos em tela. 

IX. Os servidores terão de permanecer no exercício de suas funções após o seu 

retorno por um período igual ao do afastamento concedido. 

X. Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes 

de cumprido o período de permanência, deverá ressarcir o Órgão ou entidade, na 

forma do art. 47 da Lei nº 8.112/1990 dos gastos com seu aperfeiçoamento. 

XI. No caso da concessão de bolsas de estudos e a acumulação, prevalecerá a 

norma da Instituição concedente. 

XII. Os servidores efetivos não poderão perceber o pagamento de DAS, FG ou 

GSISTE durante seu período de afastamento. 

XIII. O afastamento não constitui óbice legal à concessão do auxílio-alimentação 

(Nota Técnica Consolidada 1/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP). 

4.4.2.2 PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO 

Após aprovadas pelo Comitê Gestor de Capacitação, as solicitações de 

afastamentos para cursar pós-graduação latu sensu ou stricto sensu no exterior 

deverão ser feitas com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias de sua data de 

início. Os prazos são contados a partir da data que o pedido der entrada na 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/DPA. Em caso de não 

recebimento no prazo estipulado, as solicitações serão devolvidas à Unidade 

requerente com a negativa do pedido em virtude do envio extemporâneo. 

4.4.2.3 PARA ANÁLISE DO COMITÊ GESTOR DE CAPACITAÇÃO – 

CGCAP 

 O servidor deverá preparar uma carta de intenções e um arrazoado abordando 

os objetivos de seu afastamento, os custos de sua capacitação e a importância da 

pós-graduação a ser realizada, além de sua relevância para as atividades 

desenvolvidas no Iphan; 
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 Anexos aos documentos acima, o servidor deverá encaminhar informações 

relativas ao curso pretendido, com a finalidade de fornecer informações suficientes 

para tomada de decisão por parte dos responsáveis; 

 O arrazoado deverá ser encaminhado para análise e ratificação da chefia 

imediata e, posteriormente, do dirigente máximo da Unidade de exercício do 

solicitante; 

 Em seguida, a documentação produzida deverá compor solicitação a ser 

enviada à CODEP/COGEP/DPA, respeitando os seguintes prazos: 

 Até o dia 5 de abril para afastamento que se iniciam no segundo 

semestre do ano da solicitação; 

 Até o dia 5 de outubro para afastamento que se iniciam no primeiro 

semestre do ano seguinte ao da solicitação. 

 Após o recebimento pela CODEP/COGEP/DPA, será aberto processo com os 

documentos produzidos a ser enviado à Diretoria do Departamento à qual o tema do 

curso de pós-graduação está relacionado para emissão de parecer técnico, com 

sinalização do Diretor respectivo a respeito do afastamento e da pós-graduação de 

interesse; 

 A Diretoria terá 5 (cinco) dias úteis para emissão do parecer e devolução do 

processo à CODEP/COGEP/DPA; 

 Com o parecer técnico e sinalização positiva, o processo será apresentado 

pela COGEP/DPA ao Comitê Gestor de Capacitação – CGCAP, em suas reuniões 

para tratar da participação dos servidores do Iphan em eventos de capacitação de 

longa duração (lato sensu e stricto sensu) no País e no exterior, que irá deliberar a 

respeito das candidaturas. 6 

4.4.2.4 EM CASO DE APROVAÇÃO PELO CGCAP, O SERVIDOR DEVE 

ENCAMINHAR À CODEP/COGEP/DPA OS SEGUINTES DOCUMENTOS7 

 Memorando com autorização do dirigente máximo da Unidade; 

 Anexos I e II com assinatura do servidor, chefe imediato e dirigente máximo 

da Unidade e justificativa do afastamento com demonstração de indispensabilidade 

para o desempenho das atividades do servidor; 

 Programação completa do curso; 

 Carta de aceite emitida pela instituição de ensino; 

 Comprovante de matrícula na instituição de ensino superior pleiteada; 

                                                 
6 As reuniões do CGCAP poderão contar com videoconferência para defesa do projeto/afastamento por parte do 
servidor solicitante. 
7 O servidor deverá complementar a documentação contida no processo de candidatura já analisado pelo CGCAP, faz-
se desnecessário o envio de documentações em duplicidade. 



BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº. 1132– Edição Extra de 17/12/2015 

 

 
Departamento de Planejamento e Administração 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas 

 

  

 

 

33 

 

 Plano de aplicação dos estudos às atividades desenvolvidas na Unidade de 

exercício; 

 Demonstração de correlação direta do conteúdo programático do curso com 

as atribuições do cargo; 

 Agenda de atividades (modelo CODEP/COGEP/DPA); 

 Documento informando o responsável pelo custeio de despesas com 

passagem, hospedagem, alimentação e taxa de inscrição; 

 Cópia dos bilhetes aéreos adquiridos pelo servidor (em caso de licença com 

ônus limitado ou sem ônus); 

 Formulário de Afastamento do País (envio por e-mail); 

 Cópia de passaporte e visto válidos (para Países que exigem visto); 

 Comprovação de suficiência no idioma no qual o curso será ministrado; 

 Tradução dos documentos em língua estrangeira, devidamente assinada pelo 

tradutor (não há necessidade de tradução juramentada). 

4.4.2.4.1 TRÂMITES DO PROCESSO 

 O processo instruído pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, área 

responsável por analisar a documentação e elaborar Nota Técnica de 

Afastamentos com fins de capacitação, e será encaminhado ao Diretor do 

Departamento de Planejamento e Administração – DPA para deferimento e/ou 

indeferimento. 

 Caso haja deferimento, o processo será encaminhado para a publicação de 

portaria no Boletim Administrativo Eletrônico – BAE, contando com a posterior 

informação pela COGEP/DPA ao servidor e à Unidade demandante. 

 O processo será, logo após publicação em BAE, encaminhado ao 

Ministério da Cultura para a devida análise, tramitação e autorização do 

Ministro, a ser publicada em Diário Oficial da União. 

 Finalizado o período do afastamento do País, a área administrativa da 

Unidade do servidor deverá encaminhar à COGEP/DPA, 

comprovante/certificado de participação ou conclusão no evento e Anexo III – 

Relatório de Participação, Relatório Circunstanciado de Viagem Internacional, 

Relatório de Prestação de Contas – se for o caso – e os demais documentos 

produzidos ao longo do afastamento. 

Obs.: No caso de não encaminhamento da documentação acima, serão aplicadas as 

devidas penalidades conforme disposto no art. 129 da Lei 8.112/1990. 

4.4.3 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Após a conclusão do curso de pós-graduação latu sensu, mestrado, doutorado ou pós-

doutorado, o servidor entregará à CODEP/COGEP/DPA, no prazo máximo de 60 dias, 

exemplar do trabalho de conclusão de curso, dissertação ou tese em formato digital para 
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compor o acervo bibliotecário do Instituto, nada impede que o servidor encaminhe cópia 

do trabalho para conhecimento das Superintendências. 

 O servidor também se compromete a repassar o conhecimento do aprendizado 

adquirido em virtude do curso, por meios que o Iphan entender, conforme diretrizes e 

ações envolvendo a Gestão do Conhecimento neste Instituto, cabendo à COGEP/DPA 

informá-lo a maneira de fazê-lo. 

 A Administração deste Instituto garantirá as condições necessárias à aplicação dos 

conhecimentos adquiridos pelo servidor em seu afastamento, nas atividades a serem 

desenvolvidas no Iphan. 



BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº. 1132– Edição Extra de 17/12/2015 

 

 
Departamento de Planejamento e Administração 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas 

 

  

 

 

35 

 

 

5. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SEM AFASTAMENTO 

COM ÔNUS OU ÔNUS LIMITADO 

5.1.1 ESCLARECIMENTOS 

I. Somente servidor detentor de cargo efetivo poderá participar de cursos de pós-

graduação latu sensu e stricto sensu em instituição de ensino superior no País, no interesse 

da Administração, sem afastamento de suas atribuições, desde que sua carga horária 

semanal não seja prejudicada em mais de 20% de sua totalidade. 

II. A participação em tela deverá ser devidamente justificada e alinhada às atribuições 

que o servidor desempenha no Iphan, assim como ao cumprimento das metas 

institucionais. 

III. Os servidores que participarem de capacitações de longa duração latu sensu ou 

stricto sensu nos moldes deste tópico terão de permanecer no exercício de suas funções 

após o término de seu curso por um período igual ao de participação concedido. 

IV. Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de 

cumprido o período de permanência, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 

47 da Lei nº 8.112/1990 dos gastos com seu aperfeiçoamento. 

V. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou sua participação no 

período previsto, aplica-se o disposto no item acima, salvo na hipótese comprovada de 

força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo desta Autarquia. 

VI. A participação em eventos dessa natureza, sem afastamento, deverá seguir os ritos 

propostos para candidaturas citadas nos itens 4.2.2 e 4.3.2 deste Manual. 

 5.1.2  OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Após a conclusão do curso de pós-graduação latu sensu, mestrado, doutorado ou pós-

doutorado, o servidor entregará à CODEP/COGEP/DPA, no prazo máximo de 60 dias, 

exemplar do trabalho de conclusão de curso, dissertação ou tese em formato digital para 

compor o acervo bibliotecário do Instituto. 

 O servidor também se compromete a repassar o conhecimento do aprendizado 

adquirido em virtude do curso, por meios que o Iphan entender, conforme diretrizes e 

ações envolvendo a Gestão do Conhecimento neste Instituto, cabendo à COGEP/DPA 

informá-lo a maneira de fazê-lo. 

 A Administração deste Instituto garantirá as condições necessárias à aplicação dos 

conhecimentos adquiridos pelo servidor em seu afastamento, nas atividades a serem 

desenvolvidas no Iphan. 
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6. EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 

6.1 EVENTOS COM INSTRUTORIA INTERNA 

6.1.1 ESCLARECIMENTOS 

I. São os eventos internos – cursos, treinamentos e seminários – com característica 

customizada, em temas diversos a serem promovidos pela COGEP/DPA em parceria com 

as demais unidades do Iphan. 

II. Parte dos eventos serão ministrados por servidores públicos federais, dotados de 

conhecimentos e habilidades necessários à transmissão do conteúdo programático. A 

capacitação dos instrutores, no caso de servidores do Iphan, será efetuada pela 

CODEP/COGEP/DPA. 

III. Os servidores públicos, incluídos os do quadro do Iphan, que participarem dos 

eventos como instrutores poderão fazer jus ao pagamento da Gratificação por Encargo de 

Curso ou Concurso – GECC, respeitada a legislação pertinente. 

IV. Fará jus ao recebimento da GECC o servidor que, em caráter eventual, atuar como 

instrutor em curso de desenvolvimento ou treinamento regularmente instituído pelas 

diretrizes delineadas pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/DPA. 

V. Os eventos serão ministrados, preferencialmente, dentro das instalações do 

Instituto, reduzindo o custo e proporcionando maior proximidade do público-alvo com a 

Instituição. Alguns eventos de capacitação poderão, ainda, contar com a transmissão via 

streaming (transmissão ao vivo por vídeo), colaborando ainda mais com os princípios da 

eficiência e economicidade administrativas. 

VI. Em virtude da característica administrativa desconcentrada do Iphan, alguns 

eventos serão realizados por região, na tentativa de capacitar o maior número de servidores 

possível dentro das especificações de tema e conteúdo programático. 

VII. A divulgação dos eventos será realizada pela COGEP/DPA coadunando com o 

objetivo estratégico do Programa de Desenvolvimento e Valorização dos Servidores e 

conterá o título do evento, a temática, o público-alvo, o conteúdo programático, nome do 

instrutor, duração da capacitação, local e data de realização, assim como as demais 

condições e critérios para seleção e participação de servidores. 

VIII. Em caso de necessidade de emissão de diárias e passagens para participação do(s) 

servidor(es) no evento promovido, o Diretor do Departamento de Planejamento e 
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Administração – DPA definirá as áreas responsáveis pela emissão, levando em conta a 

natureza do evento e a capacidade operacional das Unidades envolvidas na organização da 

capacitação. 

6.1.2 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

Os servidores interessados, respeitando os critérios de seleção do público-alvo e considerando 

os prazos contidos na divulgação do evento, deverão encaminhar o interesse em participar, por 

meio de formulário específico disponibilizado no Sub-Portal da COGEP/DPA8 na internet. 

Alguns eventos contarão com participantes indicados diretamente pelos Departamentos, 

Superintendências e Unidades Especiais – tal informação será disponibilizada no ato de 

divulgação. 

6.1.2.1 O SERVIDOR PARTICIPANTE DEVERÁ ENCAMINHAR À 

CODEP/COGEP/DPA OS SEGUINTES DOCUMENTOS 

 Comprovação de indicação – Anexo I – com assinatura do servidor e chefe 

imediato, contando com o preenchimento do campo de justificativa para participação 

do servidor e contribuição do evento para melhoria de desempenho – e-mails serão 

aceitos como comprovantes; 

 Ao término do evento, a cópia do certificado de participação – em caso de 

certificados não emitidos pela CODEP/COGEP/DPA. 

6.1.2.2 O INSTRUTOR DEVERÁ ENCAMINHAR À CODEP/COGEP/DPA OS 

SEGUINTES DOCUMENTOS9 

 Nos casos em que servidor público federal atuar como instrutor e fizer jus ao 

recebimento da GECC, respeitadas as disposições legais, este deverá entregar os 

seguintes documentos antes da realização do curso: 

o Proposta de curso com justificativa; 

o Currículo com comprovações de aptidão; 

o Cópia de certificado de instrutoria – caso haja; 

o Conteúdo programático do curso; 

o Material instrucional; 

o Plano de trabalho/aula; 

o Mapa de compensação de horas atestado pela chefia imediata. 

 Após a finalização do curso: 

o Declaração de execução de atividades (Decreto 6.144/2007); 

o Relatório das atividades desenvolvidas; 

o Relatório de frequência dos participantes no evento. 

                                                 
8 Disponível em http://portal.iphan.gov.br/ 
9 O pagamento da GECC será feito respeitando as disposições da Portaria que regulamenta a GECC no Iphan. 

http://portal.iphan.gov.br/


BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº. 1132– Edição Extra de 17/12/2015 

 

 
Departamento de Planejamento e Administração 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas 

 

  

 

 

38 

 

6.1.2.3 DEMAIS TRÂMITES 

 O processo do evento será aberto pela CODEP/COGEP/DPA e toda 

documentação necessária será providenciada para viabilizar a ocorrência do evento. 

 Finalizado o evento, a cópia dos certificados será anexada ao processo e outra 

cópia será encaminhada pela CODEP/COGEP/DPA à pasta funcional do servidor 

participante.
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6.2 EVENTOS EXTERNOS 

6.2.1 ESCLARECIMENTOS 

I. São os eventos de curta ou média duração – cursos, congressos, seminários ou 

treinamentos – promovidos por empresas privadas ou escolas de governo envolvendo 

temas a serem abordados no Plano Anual de Capacitação – PAC. 

II. Somente será concedida a autorização para participação nos casos em que a 

temática do evento esteja contida no Plano Anual de Capacitação – PAC do Iphan e haja 

disponibilidade orçamentária para o custeio da participação do servidor no evento, salvo 

quando se tratar de nova necessidade de capacitação, devidamente justificada pela unidade 

de exercício do servidor e que venha ao encontro do interesse do Iphan. 

III. A participação do servidor em tais eventos deverá caracterizar a correlação direta 

entre as atividades desenvolvidas por ele e o conteúdo programático do evento, 

demonstradas a relevância e aderência da ação de capacitação ao desempenho das 

atribuições do servidor no Iphan. 

IV. A participação do servidor em eventos de curta e média duração ocorrerá sem 

afastamento, com ônus ou ônus limitado para o Iphan, dispensada a compensação da carga 

horária utilizada durante o evento, desde que cumpridos os procedimentos e requisitos 

estabelecidos neste Manual de Capacitação. 

V. Os eventos poderão ocorrer em instalações fornecidas pela instituição promotora, 

portanto a preferência deverá ser pela inscrição em capacitações a serem realizadas na 

cidade de exercício do servidor, evitando gastos com deslocamento. 

VI. A participação de servidor em eventos de capacitação fora da cidade onde se 

localiza o seu órgão de exercício, fica condicionada à inexistência de evento similar na 

cidade de exercício do solicitante. 

VII. Os eventos promovidos por escolas de governo deverão ser priorizados. 

6.2.2 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

Os servidores solicitantes, respeitando a presença do tema do evento no Plano Anual de 

Capacitação – PAC e a disponibilidade orçamentária para ações de capacitação, deverão, com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias para o início do evento: 

6.2.2.1 ENCAMINHAR À CODEP/COGEP/DPA OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS 
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 Memorando com a solicitação do dirigente máximo da Unidade ou seu substituto 

legal, indicando o(s) nome(s) do(s) servidor(es) que participará(rão) do curso/evento, 

informando o nome do curso, data de realização, local e o que deverá ser custeado 

pelo Iphan; 

 Anexos I e II devidamente preenchidos com informações sobre a realização do 

evento, necessidade de participação, justificativa, assinatura do servidor, do chefe 

imediato e do dirigente máximo da Unidade; 

 No mínimo três pesquisas de preço de cursos/ações de capacitação (além 

daquela solicitada ao evento pretendido), com conteúdo e carga horária similar ao do 

evento pretendido: 

o Caso não sejam encontrados cursos semelhantes na cidade da Unidade 

solicitante, deverá constar uma exposição de motivos, podendo ser anexadas 

propostas de cursos em outras cidades; ou nos casos de eventos com temas 

específicos, poderão ser anexadas programações de eventos que ofereçam carga 

horária e/ou conteúdo que faça alguma referência ao tema – este item se refere 

especificamente aos congressos/encontros voltados para a área técnica, ou 

cursos em áreas da administração mais específicos, tornando o evento único; 

 Programação do(s) curso(s) – pretendido e pesquisas – com carga horária, valor 

de inscrição, instrutor(es), endereço e horário onde ocorrerá, dados das instituições 

(CNPJ, endereço, e-mail de contato); 

 Cópia da inscrição no evento (e/ou confirmação da pré-inscrição). 

Obs.: Cursos/ventos “in company” seguem os mesmos procedimentos, desde que 

contratadas empresas, não pessoas físicas para ministrar. 

6.2.3 DEMAIS TRÂMITES 

 O processo de capacitação será aberto pela Coordenação de Desenvolvimento de 

Pessoas – CODEP/COGEP/DPA a quem caberá analisar a demanda e verificar se a 

mesma foi prevista no Plano Anual de Capacitação do Iphan; 

 Em seguida elaborar-se-á projeto básico de contratação e o processo seguirá os trâmites 

para as devidas aprovações; 

 O processo tramitará pelas seguintes áreas: COGEP/DPA, DPA, CGPLAN/DPA, 

CGLOG/DPA, PF/Iphan para análise e parecer (se for o caso), novamente 

CGLOG/DPA, Gabinete da Presidência, retorno à CGLOG/DPA para publicação e 

empenho, antes de retornar à COGEP/DPA para envio de confirmação à Unidade e ao 

servidor; 

 Em caso de deferimento, a CODEP/COGEP/DPA informará à Unidade por mensagem 

eletrônica, acerca da autorização; 

 A área administrativa da Unidade deverá acompanhar a participação do servidor no 

curso e ao final do curso/evento, encaminhar à CODEP/COGEP/DPA, cópia de 
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certificado, Relatório de Participação – Anexo III e Nota Fiscal/Fatura para pagamento; 

e 

 Em caso de indeferimento, a CODEP/COGEP/DPA encaminhará mensagem 

informando à Unidade e ao servidor envolvido, antes do início do curso. 
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7. OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR 

7.1 O servidor beneficiado com afastamento para participação em evento de 

capacitação de curta, média ou longa duração no País ou no exterior, participação em 

evento de capacitação com ônus e sem afastamento, ou licença para capacitação, tem 

por obrigações: 

7.2 Cumprir as normas e procedimentos contidos neste manual e/ou as normas da 

instituição promotora do evento; 

7.3 Dedicar tempo autorizado ao programa de estudo integralmente para este fim e não 

alterá-lo sem prévia consulta e autorização expressa encaminhada pela COGEP/DPA, 

por meio de memorando, implicando o abandono deste em falta grave, passível de 

encaminhamento a Auditoria Interna para a apuração de responsabilidade ficando 

sujeito às sanções previstas na Lei 8.112/90; 

7.4 Após a conclusão do evento de capacitação de curta e média duração, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, encaminhar à COGEP/DPA, relatório final – Anexo III 

– e cópia do certificado de participação/conclusão no evento da capacitação; 

7.5 Permanecer em exercício no Iphan após o término de cursos de longa duração 

conforme estabelecido neste Manual, por igual período ao de sua realização; 

7.6 Compartilhar com os servidores do Instituto os conhecimentos adquiridos no 

evento, por meio de palestras, minicursos, oficinas, produção e divulgação de artigos 

e/ou textos, na(s) forma(s) a ser(em) estabelecida(s) pela Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas – COGEP/DPA; e 

7.7 Ressarcir as despesas efetuadas pela instituição no caso de, por iniciativa própria, 

não permanecer em exercício no Iphan por igual período ao da realização do evento, 

respeitada a legislação acerca do assunto. 
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Os valores para custeio de pós-graduações latu ou stricto sensu com ônus 

para o Iphan respeitará o limite de até 10% do orçamento de capacitação no 

ano a que se refere a solicitação. 

8.2 Em casos excepcionais, a Diretoria Colegiada poderá alterar os limites 

estabelecidos no item 7.1, respeitados o interesse da administração e demais 

princípios administrativos. 

8.3 O Parecer/MP/CONJUR/PLS/N° 1060 - 3.26/2009 considera que não há 

impedimento legal para que servidores públicos ocupantes de cargos de nível 

médio participem de cursos de graduação e pós-graduação custeada pelo 

poder público, bem como usufruir da licença prevista no art. 87 da lei nº 

8.112/90. 

8.4 Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento 

no período previsto, também deverá ressarcir o Iphan dos gastos com seu 

aperfeiçoamento, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso 

fortuito, a critério do dirigente máximo do Órgão. 

8.5 O afastamento para participação em eventos de capacitação de curta, média 

ou longa duração deverá atender aos critérios e às diretrizes estabelecidas 

neste Manual de Capacitação e será analisado e autorizado pela 

COGEP/DPA. Se houver necessidade, o tema poderá ser lavado ao CGCAP. 

8.6 Quando a participação em eventos de capacitação de curta, média ou longa 

duração não inviabilizar o cumprimento da jornada semanal, sua realização 

será autorizada por meio de horário especial para servidor estudante. 

8.7 O abandono do evento pelo servidor, sua reprovação por motivo de 

frequência ou por aproveitamento insatisfatório em processo de avaliação, 

implicará o ressarcimento total das despesas realizadas. 

8.8 O servidor em estágio probatório somente poderá requerer afastamento para 

participação de eventos de capacitação de curta e média duração. 

8.9 Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento 

no período previsto, também devera ressarcir o órgão dos gastos com seu 

aperfeiçoamento, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso 

fortuito, a critério do presidente do Iphan. 

8.10 O servidor beneficiado com o afastamento para participação em evento 

de longa duração no País, no exterior ou participação em evento de 

capacitação, com ônus para o Instituto e sem afastamento tem, ainda, a 

obrigação de encaminhar, semestralmente à CODEP/COGEP/DPA, 
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comprovantes de matrícula, de frequência e histórico escolar emitido pela 

instituição promotora. 

8.11 O servidor, quando do ingresso via concurso público, primeira 

nomeação, caso esteja cursando pós-graduação stricto sensu em localidade 

diversa daquela em que foi lotado, poderá pleitear o término do curso, 

devendo ser-lhe concedido exercício provisório. O deferimento só poderá 

ocorrer se a pós-graduação que o servidor estiver cursando for correlata com 

as atividades deste Instituto. A análise deverá ocorrer pela COGEP/DPA. 
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ANEXO I 

 

 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO 

1. DADOS DO SERVIDOR 
Nome Completo: Matrícula SIAPE: 

  
Nº do CPF: Nº da Identidade: Órgão Expedidor: Data da Expedição: 

       
Forma e Data de Ingresso no Serviço Público Federal: 

 Concursado  Requisitado  Sem vínculo  Outros Data do ingresso no IPHAN:     

    Órgão: Unidade de Lotação: 
UF: 
CEP: 

  
Cargo Efetivo: Função: 

UF: 
CEP: 

  
Endereço do Trabalho ( Logradouro,  Edifício, Sala): Cidade: UF: CEP: 
    
Telefone 

do 

Trabalho: 

Telefone 

Residencial: 

Telefone Celular: Fax: E-mail: 
     
Breve descrição das atribuições do servidor: 
 

 

 

 

 
Gerencia ou coordena equipes? Gerencia ou coordena projetos? 

 Não   Sim. Quantas pessoas? _______  Não   Sim. Quantos projetos? ______ 
Grau de conhecimento sobre o tema: Experiência em relação ao tema: 

 Nenhum  Básico  Avançado  Nenhuma  Pouca  Média  Muita 
Expectativas em relação ao tema: 

 

 

 
 

2. DADOS DE ESCOLARIDADE 

 1º Grau   2º Grau   3º 
Grau  Curso: 

 

Pós-Graduação: Área:  
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3. DADOS DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO 
Título da Ação: 
 
Objetivos: (Desnecessário o preenchimento se estas informações constarem claramente do Programa da ação): 
 

 

 

 

 

 
Período de Realização: Horário: Carga Horária: 
   
Local de Realização: (nome do local, sala, auditório): 
 
Endereço: (citar a rua ou av. ou quadra, bl., nome do edifício, sala): Cidade: UF: 
   
Valor da Inscrição em moeda corrente nacional (Não incluir valores adicionais, como pacotes relativos a transporte, hospedagem e alimentação): 
 

4. DADOS DA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO PROMOTORA DO EVENTO 
Nome ou Razão Social: CNPJ: 

  
Endereço: (citar a rua ou av. ou quadra, bl., nome do edifício, sala): Bairro: 
  
Cidade: UF: CEP: 
   
Telefones: Fax: E-mail: 
   
N.º e nome do Estabelecimento Bancário: N.º e nome da 

Agência: 

N.º da Conta Corrente / DV: 
   

4. LOCAL, DATA E ASSINATURA DO SERVIDOR INTERESSADO: 

Declaro estar ciente dos termos das normas regulamentares de capacitação no Iphan 

  de  de   ____________________________________ 

Assinatura 

 

  

5. AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA: 

Justificativa da Necessidade de Participação do Servidor no Evento: 
 

 

 

 
Nome da Chefia Imediata do Servidor: 
 
Cargo Função: Telefone: 
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Assinatura e carimbo da chefia imediata: 

 

 

CIDADE/DATA 

  de  de  
 

 

Assinatura e carimbo do dirigente máximo da Unidade 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas – CODEP  – SEP/Sul 713/913, Lote D, Edifício IPHAN, 2º Andar 

Telefones: (61) 2024-6285 2024-6287 2024-6289 / CEP: 70.390-135 – Brasília – DF. 
Obs.: Para assinalar este quadrado  no computador, basta posicionar o cursor na sua lateral ou selecioná-lo, dar dois 

cliques, assinalar a opção “Selecionada” e, por último, clicar em “OK”. 
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ANEXO II 

 

 

 

 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 PELO PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE EU,   
  , matrícula SIAPE nº   
 ocupante do cargo de   
 do Quadro de Pessoal deste Instituto, em exercício no(a)   
   
 sendo autorizado a participar do   
  , promovido pela(o)  
   
    no período de:    a    , comprometo-me  
 e responsabilizo-me pelos seguintes compromissos: 

 

 

 1. Frequentar a ação de capacitação para a qual fui indicado(a) ou selecionado(a); 

2. Apresentar à Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas – CODEP –, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados do término da ação, cópia do certificado de participação ou documento equivalente e relatório 

final, no caso de ações de curta e média duração. 

Apresentar à CODEP, a cada 60 (sessenta) dias, relatório parcial das atividades, no caso das ações de longa 

duração (acima de 360 horas), conforme modelo apresentado no Anexo III do Manual de Capacitação do 

Iphan; 

3. Apresentar à CODEP , no caso de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização), no prazo de 30 (trinta) 

dias, exemplar da monografia, e, no caso de cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), no 

prazo de 60 (sessenta dias), exemplar da dissertação ou tese defendida; 

4. Divulgar os ensinamentos recebidos de forma organizada, objetivando a sua multiplicação e melhoria do 

desempenho institucional; 

5. Permanecer em exercício no Iphan, após o término do evento de capacitação por período igual ao do 

afastamento ou aperfeiçoamento, nos termos do Manual de Capacitação do Iphan; 

6. Ressarcir totalmente as despesas decorrentes da ação de capacitação e/ou formação realizada, nas formas 

especificadas nos artigos 46 e 47 da Lei nº 8.112/90, no caso de: 

• desistência da participação na ação, antes de seu início, fora do prazo estipulado pela instituição 

promotora para cancelamento da inscrição; 

• abandono da ação; 

• frequência insuficiente; 

• reprovação ou aproveitamento insatisfatório, quando for o caso; 

• pedido de licença para tratar de interesses particulares; 

• exoneração do cargo efetivo a pedido. 

 

 

  

 Cidade 

 

dia  

de 

mês  

de 

ano   

 
 

        Assinatura 
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ANEXO III

3.  

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO OU FORMAÇÃO: 

Título do Evento: 
Nº da Identidade: 

Órgão Expedidor: 

Data da Expedição: 

 

Período de Realização: 
Nº da Identidade: 

Horário: Carga Horária: 

   
Local de Realização: 
Nº da Identidade: 

Cidade: UF: 

   
Instituição Promotora: 

Nº da Identidade: 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) PARTICIPANTE(S) E CUSTOS DE DESLOCAMENTO (QUANDO HOUVER): 

Nome: 

Nº da Identidade: 

Matrícula SIAPE: Valor da Passagem: 

Aérea SIAPE: 

Valor das Diárias: Total: 

     

     

     

Total Geral dos Custos    

3. AVALIAÇÃO 

Avalie o evento de Capacitação, acima identificado, assinalando com um “X” a 

pontuação correspondente. 

Ruim Reg. Bom MB/Exc 

0 1 2 3 

1. Desempenho dos Instrutores     

2. Organização do Evento     

3. Cumprimento dos Objetivos Propostos     

4. Metodologia Adotada     

5. Correlação Conteúdos x Necessidades Funcionais do(s) Participante(s)     

6. Adequação do Ambiente Físico     

7. Qualidade do Material Didático     

Comentários sobre os fatos transcorridos, conclusões alcançadas, além de observações e sugestões em relação aos benefícios que 

podem ser auferidos para a área de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional ou desempenho de funções 

administrativas essenciais ao funcionamento do Órgão. 

 

 

 

 

 

 

6. LOCAL, DATA, ASSINATURA DO RELATOR E VISTO DOS DEMAIS PARTICIPANTES (QUANDO HOUVER) 

 

  de  de    

_____________________________________ 

Relator (Carimbo e Rubrica) 

 

Rubrica dos demais participantes, quando for o caso: 

7. CIÊNCIA DA CHEFIA DO(S) SERVIDOR(ES): 

Nome da Chefia do(s) Servidor(es): 

Nº da Identidade: 

Cargo: 

  

  de  de  _____________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO IV 

 

PORTARIA Nº 209, DE 29 DE MAIO DE 2015. 

 

Institui o Comitê Gestor de Capacitação – CGCAP no 

âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional para disciplinar, acompanhar e promover o 

alinhamento dos investimentos de capacitação e formação 

de seu quadro funcional. 

 

A PRESIDENTA DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN, no uso da atribuição que lhe confere o art. 21, inciso 

V, anexo I, do Decreto nº 6.844 de 07 de maio de 2009 e pela Portaria no. 92, de 5 de julho de 

2012, que aprovou o Regimento Interno do IPHAN, RESOLVE: 

 

Art. 1° Criar o Comitê Gestor de Capacitação – CGCAP com a finalidade de 

disciplinar, acompanhar e promover o alinhamento dos investimentos em capacitação e 

formação do quadro funcional, com as diretrizes e objetivos estratégicos deste Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

 

Art. 2° O Comitê Gestor de Capacitação terá as seguintes atribuições:  

 

I – Apresentar s subsídios técnicos necessários à revisão da Portaria de 

Capacitação do IPHAN, com base no disposto no Decreto n° 5.707/2006;  

 

II - Analisar e deliberar sobre o Plano Anual de Capacitação do Instituto, 

proposto pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, da Diretoria de Planejamento e 

Administração e submetê-lo à Diretoria Colegiada do Instituto, para aprovação;  

 

III - Avaliar os resultados do Plano Anual de Capacitação a cada 4 meses e, se 

for o caso, propor ajustes; 

 

IV - Propor parcerias e convênios com instituições de ensino, de tecnologia, de 

pesquisa, de extensão e outras afins que o Comitê Gestor julgue relevantes para o 

desenvolvimento de competências de seu corpo de servidores; e  

 

V - Estabelecer regras e prioridades para a participação de servidores em 

eventos de capacitação, 

 

Art. 3º O CGCAP será composto pelos seguintes membros: 

 

I - Diretor de Planejamento e Administração - DPA, que o presidirá;  

II – Coordenadores-Gerais do IPHAN;  

III - Titular da Procuradoria Federal;  

IV - Chefe do Gabinete da Presidência; 

V – Titular da Auditoria Interna.  
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§1° No impedimento do Diretor da Diretoria de Planejamento e Administração 

- DPA, o CGCAP será presidido pelo Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas;  

 

§2° No impedimento do Coordenador-Geral este será representado pelo seu 

substituto designado.  

 

Art. 4º O CGCAP, no exercício de suas atribuições, terá como Secretaria 

Executiva a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenação de 

Desenvolvimento de Pessoas. 

 

Art. 5° Compete à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP, a 

responsabilidade pela gestão dos recursos de capacitação, em conformidade com as 

orientações da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - SEGEP/MP e de forma harmoniosa com as diretrizes estratégicas do Ministério da 

Cultura – MinC: 

 

I - elaborar proposta do Plano Anual de Capacitação do Iphan;  

II - divulgar ofertas e informações sobre eventos de capacitação; e 

III - prestar apoio técnico necessário ao funcionamento do CGCAP.  

 

Art. 6º A periodicidade das reuniões e o funcionamento do CGCAP serão 

definidos pelo próprio Comitê. 

 

Art. 7° O Presidente do CGCAP poderá constituir grupos de trabalho com 

finalidade de examinar e propor soluções para temas específicos, relacionados à capacitação e 

ao desenvolvimento, dos servidores do Iphan, sem prejuízo das atribuições da COGEP. 

  

Parágrafo único. O ato de constituição do grupo de trabalho de que trata o 

caput definirá seus objetivos específicos, sua composição e prazo para a conclusão dos 

trabalhos.  

 

Art. 8° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de publicação.  

 

 

 

JUREMA DE SOUSA MACHADO 

Presidenta 

 


