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EDITAL 18/2021

Dispõe sobre o Processo Seletivo para participação de docentes em ação de desenvolvimento em serviço
para cursar Pós-Graduação Stricto Sensu sem contratação de professor substituto no âmbito do IFMG-

Campus Bambuí

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS  BAMBUÍ,  nomeado pela  Portaria  IFMG nº  1172 de 20/09/2019,
publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria
IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17, retificada
pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág.
22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016,
Seção 2, pág. 20, pelo art. 24 do Estatuto da instituição, aprovado em anexo à Resolução CS/IFMG nº 07, de
31/08/2009,  publicada  no  DOU  de  02/09/2009,  e  considerando  o  disposto  na  Resolução  do  Conselho
Acadêmico n°10 de 16 de outubro de 2020, RESOLVE tornar público o processo seletivo para participação de
docentes em ação de desenvolvimento em serviço para cursar Pós-Graduação Stricto Sensu sem contratação de
professor substituto conforme o que se segue:

1. DO AFASTAMENTO

1.1. O presente edital visa a liberação dos docentes interessados em cursar Pós-Graduação Stricto Sensu na
modalidade  de  participação  em  ação  de  desenvolvimento  em  serviço  em  programas  obrigatoriamente
reconhecidos pelo MEC ou recomendados pela CAPES, de acordo com a política de pessoal para o ensino, a
pesquisa e a extensão, em consonância com o Decreto 9991/19, a Resolução n ° 21 de 22/07/2019 do Conselho
Superior do IFMG e com a Resolução Nº 10 de 16/10/20.

1.2. Os candidatos pleitearão afastamento parcial das atividades do cargo por um ou dois dias semanais sem a
contratação de professor substituto, dentro dos limites legais, conforme prevê o decreto 9991/19.

1.3. Os afastamentos serão concedidos aos docentes mediante disponibilidade de vagas, conforme o §2° do Art.
9°  da  Resolução  do  Conselho  Acadêmico  n  °  10  de  16  de  outubro  de  2020,  que  estejam  regularmente
matriculados em programas que atendam os seguintes requisitos:

1.3.1.  Para cursos de Mestrado, a avaliação do programa pela CAPES deve ser no mínimo igual a 3 para
afastamento integral.

1.3.2. Para cursos de Doutorado, a avaliação do programa pela CAPES deve ser no mínimo igual a 4 para
afastamento integral.

1.4. A duração máxima da  ação de desenvolvimento em serviço,  de acordo com os níveis formativos, será de:

1.4.1. até 24 (vinte e quatro) meses para programas de Mestrado;
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1.4.2. até 48 (quarenta e oito) meses para programas de Doutorado;

1.4.3. até 12 (doze) meses para Residência/Estágio Pós-Doutoral.

1.5.  Conforme  o  inciso  I  e  o  §2°  do  artigo  30  da  Lei  12.772/2012,  poderá  ser  concedida  ação  de
desenvolvimento em serviço a docentes da carreira do magistério federal  para realização de programas de
mestrado, doutorado e de estágio pós-doutoral, independentemente do tempo de ocupação do cargo.

1.6. Disciplinas isoladas não serão consideradas para fins de pedido de afastamento, bem como a matrícula nas
mesmas  não  dá  ao  professor  privilégio,  preferência  ou  vantagem  no  que  diz  respeito  ao  processo  de
afastamento.

1.7. No caso de desligamento do curso, haverá a suspensão automática da licença concedida para o afastamento,
devendo o docente afastado retornar imediatamente às suas atividades funcionais, sob pena de responder por
abandono de cargo, bem como informar esta situação à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) em até 10
dias úteis.

2. DOS REQUISITOS

2.1. Podem solicitar a  ação de desenvolvimento em serviço  apenas docentes do quadro efetivo de pessoal do
IFMG-Campus Bambuí.

2.2. Não poderá ser concedido o afastamento quando se tratar de servidor que já se encontra em afastamento
legal, que esteja respondendo a processo disciplinar ou que esteja participando de processo de remoção ou
redistribuição do IFMG-Campus Bambuí.

2.3.  A  solicitação  de  ação  de  desenvolvimento  em  serviço  deverá,  obrigatoriamente,  ser  aprovada  em
Assembleia Departamental.

2.4 Além disso, é preciso que o solicitante observe as condições especificadas pelo Decreto 9991/2019, em
especial as contidas no Art. 18.

3. DAS SOLICITAÇÕES

3.1. As solicitações poderão ser feitas em fluxo contínuo pelo docente interessado junto à Coordenadoria de
Gestão de Pessoas (GEP) do Campus.

3.2.  No  ato  da  solicitação,  o  docente  apresentará  a  ficha  de  inscrição  (Anexo  I),  a  ata  da  Assembleia
Departamental aprovando o afastamento, o comprovante de matrícula em curso de Pós-Graduação Stricto Sensu
e um plano detalhando as atividades propostas para cada semestre requerido, contemplando os prazos máximos
previstos no item 1.4.

3.3. O plano de trabalho deverá contemplar, no mínimo:

3.3.1. Instituição na qual está matriculado, contemplando o programa e sua respectiva avaliação pela CAPES;

3.3.2. Relevância e adequação do programa às necessidades institucionais, considerando os cursos ofertados
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atualmente e a projeção no Plano de Desenvolvimento Institucional, levando em consideração a demanda de
capacitação que contemple a qualidade do ensino ofertado;

3.3.3.  Justificativa  da  escolha  da  instituição  e  do  programa,  correlacionando-os  com  as  atividades
desempenhadas no Campus e a importância da qualificação na área em questão.

3.4. Serão sumariamente indeferidas as solicitações que não atendam aos requisitos previstos no item 2 do
presente edital.

4. DO PROCESSO DE AFASTAMENTO

4.1. A solicitação à GEP não implica em garantia de ser contemplado, dependendo da quantidade de vagas
disponíveis para a modalidade tratada neste Edital. 

4.2  A classificação dos  solicitantes  será  feita  com base  no tempo de  docência  no Campus Bambuí  como
servidor efetivo; em caso de empate, a classificação se dará pela idade (da maior para a menor).

4.3. O docente liberado dentro do número de vagas disponíveis no Campus terá o seu processo encaminhado à
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) para análise e emissão de parecer. 

4.4. Após parecer da CPPD, a GEP encaminhará o processo do docente à Diretoria Geral para homologação do
afastamento e à Reitoria para emissão da respectiva portaria.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. O presente processo seletivo não gera expectativa de privilégio, preferência ou vantagem na possibilidade
de participação do docente em edital específico para ressarcimento de anuidade ou mensalidade do programa de
Pós-Graduação, que depende única e exclusivamente da dotação orçamentária para concessão de ressarcimento.

5.2. As disposições e instruções contidas na ficha de inscrição, nos anexos e em demais publicações decorrentes
deste processo seletivo constituem normas que passarão a integrar o presente edital.

5.3. Os recursos serão admitidos junto ao Comitê Gestor de Capacitação no prazo de 7 (sete) dias corridos, a
contar da data de publicação dos resultados, com a documentação relativa à argumentação sendo encaminhada
para  o  e-mail  da  CGP;  julgados  os  recursos  e  publicado o  resultado,  não será  admitida  a  interposição de
recursos de recursos.

5.4. Casos omissos serão analisados e julgados pelo Comitê Gestor de Capacitação do Campus Bambuí, ouvida
a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD).

Bambuí, 05 de maio de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 05/05/2021, às
09:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o
código verificador 0831569 e o código CRC 41236DA3.
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