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Porto Alegre, 21 de agosto de 2003

O Conselho do Instituto de Química, em sua 106a Reunião no dia 21 de agosto de 2003,
de acordo com o disposto na Resolução no 04/2001, de 1 de fevereiro de 2001, do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão  e das Portarias 1526, de 2 de maio de 2001, e 2010, de 7 de junho
de 2001, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

RESOLVE

Estabelecer normas, no âmbito do Instituto de Química, para o andamento de processos
de afastamento para servidores docentes e técnico-administrativos conforme o disposto na
regulamentação da Universidade.

Art. 1o  O afastamento no país para participar de banca de dissertação ou tese, congresso,
conferência, seminário, missão científica ou evento similar, pelo prazo de até 10(dez) dias
(incluindo o trânsito), será autorizada pela Direção do Instituto de Química após a concordância
da chefia imediata.

Art. 2o  O afastamento no país para participar de banca de dissertação ou tese, congresso,
conferência, seminário, missão científica ou evento similar, pelo prazo superior a 10(dez) dias
(incluindo o trânsito), observará as seguintes etapas:

I – Avaliação pela Comissão de Pesquisa, necessária somente quando o afastamento for
superior a 30(trinta) dias;

II – Aprovação pelo Plenário ou Colegiado do Departamento;
III – Manifestação sobre a relevância do afastamento e sua aprovação pela(s) chefia(s) a

que estejam subordinados para os técnicos-administrativos.
IV – Aprovação pelo Conselho da Unidade.

Art. 3o  O afastamento do país para participar de banca de dissertação ou tese, congresso,
conferência, seminário, missão científica ou evento similar, pelo prazo de até 90(noventa) dias
(incluindo o trânsito), observará as seguintes etapas:
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I – Avaliação pela Comissão de Pesquisa;
II – Aprovação pelo Plenário ou Colegiado do Departamento;
III – Manifestação sobre a relevância do afastamento e sua aprovação pela(s) chefia(s) a

que estejam subordinados para os técnicos-administrativos.
IV – Aprovação pelo Conselho da Unidade.

Art. 4o  O afastamento para pós-graduação, pós-doutorado, atividade de pesquisa e
extensão por prazo superior a 90(noventa) dias observará as seguintes etapas:

I – Avaliação pela Comissão de Pesquisa (para realização de pós-doutorado ou atividade
de pesquisa), Comissão de Extensão (para atividade de extensão) ou Comissão de Pós-
Graduação (para realização de pós-graduação);

II – Aprovação pelo Plenário ou Colegiado do Departamento;
III – Manifestação sobre a relevância do afastamento e sua aprovação pela(s) chefia(s) a

que estejam subordinados para os técnicos-administrativos.
IV – Aprovação pelo Conselho da Unidade.

Art. 5o  O encaminhamento do pedido de afastamento ou a sua prorrogação, nos casos
aplicáveis, deverá observar, no mínimo, os prazos abaixo, nos quais estão incluídos os prazos
previstos no artigo 12 da Portaria 1526 da UFRGS:

I – Afastamento no país até 10(dez) dias: 1(um) dia antes do início do evento, aplicável
aos casos em que o afastamento não importar em diárias pela UFRGS;

I – Afastamento no país até 10(dez) dias: 21(vinte e um) dias antes do início do evento,
aplicável aos casos em que o afastamento importar em diárias pela UFRGS;

III – Afastamento no país superior a 10(dez) dias e inferior a 90(noventa) dias : 35(trinta
e cinco) dias antes do início do evento;

IV – Afastamento do país até 90(noventa) dias : 35(trinta e cinco) dias antes do início do
evento;

V – Afastamento para realização de pós-graduação, pós-doutorado e atividades de
pesquisa e extensão: 90(noventa) dias antes do início do evento;

Art. 6o  Esta Resolução entra em vigor a partir da presente data.

Dimitrios Samios
Diretor do Instituto de Química


