
RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/023/2022

Atualiza as normas para concessão de licença
para capacitação a nível de pós-doutoramento e 
Revoga a RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/028/2013.

O  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  –  CONSEPE, da  UNIVERSIDADE

ESTADUAL DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 35, inciso IV, do

Estatuto da Instituição, e:

CONSIDERANDO as previsões da Lei 8.441 de 28 de dezembro de 2007, que instituiu o

Plano de Cargos Carreiras e Remunerações do Pessoal Docente da Universidade Estadual da

Paraíba, e que estebelece entre outras, que o docente integrante da Carreira do Magistério da

UEPB poderá afastar-se de suas funções, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer

jus, para capacitação docente;

CONSIDERANDO  que a UEPB considera meta prioritária a capactação de seu pessoal no

âmbito de uma política institucional que enfatize a qualificação e atualização sistemática para o

exercício  pleno  e  eficiente  de  suas  atividades,  assim  como  contribui  para  a  construção  do

aprimoramento do desempenho de suas funções sociais;

CONSIDERANDO  que  a  realização  de  estudos  pós-doutorais,  principalmente  para

docentes  vinculado(a)s  aos  Programas  de  Pós-Graduação  é  uma  ação  importante  para  o

fortalecimento da Pós-Graduação da UEPB;

CONSIDERANDO  que o pós-doutorado consiste em um estágio acadêmico, caracterizado

por atividade técnica e/ou científica que é realizado após a conclusão do doutorado,  portanto

caracterizando-se como um programa de capacitação;

CONSIDERANDO o que consta no processo eletrônico n°  55005.000845.2022-61;

CONSIDERANDO deliberação desse egrégio Conselho em reunião realizada dia 29 de
setembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Atualizar as normas para concessão de licença para capacitação a nível de pós-

doutoramento no âmbito da UEPB;



Art. 2° Cada unidade, setor ou departamento da UEPB deverá definir prioridades

para a realização dos programas de capacitação de seus docentes, respeitando o limite máximo

de 20% (vinte por cento) dos seus docentes licenciados para programas de capacitação;

Art. 3° Para fins dessa resolução, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) será o

órgão responsável pela coordenação e supervisão do programa de pós-doutoramento, a partir de

solicitação  do  docente  interessado  e  autorização  prévia  dos  respectivos  Colegiados  dos

Programas de Pós-Graduação e dos Departamentos.

Art. 4º - Para a realização de estudos de pós-doutorado, com liberação total dos encargos

docentes, o(a) servidor(a) deverá encaminhar processo à PROGEP, instruído no mínimo com os

seguintes documentos:

I.  requerimento  com  pedido  de  afastamento  com  justificativa  sobre  a  relevância  da

liberação para a capacitação, para as atividades de ensino e ou pesquisa na UEPB, evidenciando

que os estudos a serem realizados apresentam relação com à área de atuação do docente no

âmbito do seu departamento ou à área de atuação no Programa de Pós-Graduação da UEPB;

II. apresentação de convite e/ou carta de aceite de uma Instituição de Ensino Superior do

Brasil ou do exterior, indicando seu(sua) supervisor(a);

III. manifestação de anuência da Unidade Acadêmica de lotação do docente, concordando

com seu afastamento e liberação total de encargos;

IV. manifestação de anuência do colegiado do Programa de Pós-graduação, no caso de

docentes vinculados a um Programa de pós-graduação da UEPB;

V.  comprovante  de concessão  de  bolsa  ou auxílio  (diárias  ou  passagens),  quando se

aplicar;

VI.  assinatura do termo de compromisso de, ao retornar, permanecer na instituição, no

mínimo,  por  tempo  igual  ao  de  seu  afastamento  concedido,  contado  da  data  de  retorno  do

afastamento,  devendo,  em  caso  de  não  cumprimento,  ressarcir  a  instituição  dos  valores

recebidos, a título de remuneração e de investimentos, durante o afastamento;

§ 1°  Para fins de atendimento ao item III, a concessão da licença ficará condicionada à

possibilidade da Unidade Acadêmica assumir integralmente a carga letiva do(a) docente, ou à

formalização de contrato de professor substituto, por tempo determinado coincidente com o da

ausência do(a) professor(a) licenciado(a).

§ 2º Adicionalmente, faz-se necessário ainda, que a Instituição onde será realizado o pós-

doutorado não esteja localizada no Estado da Paraíba;

Art. 5º. – Os docentes afastados para estudos pós-doutorais receberão integralmente os

vencimentos aos quais fazem jus.



Art. 6º  - A duração de pós-doutorado deverá ser de, no mínimo, 03 (três) meses e, no

máximo, 12 (doze) meses, sem direito a prorrogação de prazo.

Art.  7°  -  O(A)  docente  afastado  para  realizar  estudos  de  Pós-Doutorado  deverá

obrigatoriamente:

I. apresentar relatórios semestrais à unidade, setor ou departamento onde estiver lotado,

acompanhados de parecer de seu supervisor;

II. ao término do afastamento, o docente deverá apresentar um relatório final à unidade,

setor ou departamento onde estiver lotado, para avaliação;

§ 1° Nas situações em que o(a) docente tenham publicado ou submetido para publicação

artigo(s) científico(s), livro(s), capítulo(s) de livro, ou outros tipos de materiais didáticos, técnicos

ou científicos cuja matéria esteja relacionada à pesquisa ou estudo desenvolvido no período do

afastamente, no todo ou em partes, esse material poderá ser apresentado como o relatório final;

Art 8° - A UEPB exigirá o ressarcimento proporcional dos valores, devidamente corrigidos,

correspondentes  à  remuneração  do  período  de  afastamento,  bem  como  qualquer  valor

eventualmente custeado pela instituição ao servidor que:

I. abandonar ou não concluir a ação de desenvolvimento, ressalvado as situações em que

a interrupção do afastamento a pedido do servidor seja motivada por caso fortuito ou força maior,

situações essas em que o servidor deverá apresentar, no prazo de até trinta dias após o retorno à

sua unidade de lotação, as justificativas para apreciação e decisão terminativa;

II. aposentar-se voluntariamente ou solicitar vacância durante o afastamento;

III. não permanecer após o término do afastamento, como servidor ativo na

UEPB, por período mínimo equivalente ao mesmo, ou,

IV. não entregar regularmente os relatórios semestrais de atividades e, até trinta dias após

o termino do estágio pós-doutoral, o relatório final;

Art. 9º. – Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pela PRPGP,

e em segunda instância pelo CONSEPE.

Art. 10º  - A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Campina Grande, 29 de setembro de 2022.

                  Profa. Dra. CELIA REGINA DINIZ

Reitora e Presidenta do CONSEPE

· RESENHA/UEPB/SODS/024/2022. Publicada no Diário Oficial do Estado, 30 de setembro de 2022. Pág. 5.


	Profa. Dra. CELIA REGINA DINIZ

