AFASTAMENTOS STRICTO SENSU
Início do processo de
Afastamento Stricto
Sensu

Fim

Servidor abre processo no SEI, anexa
documentos exigidos em edital e envia
à CPPTAE/CPPD

CPPTAE/CPPD informa
ausência do requisito e
devolve processo à
Unidade e servidor

CPPTAE/CPPD recebe e analisa itens
relativos às Comissões no processo

Não

CPPTAE/CPPD aprovou os
documentos anexados ao
processo?

Sim

CPPTAE/CPPD envia
processo à
CRM / DAPES / Progesp

Progesp analisa itens relativos a
sua competência, informa status
da análise e devolve processo
às Comissões

CPPTAE/CPPD recebe
processo. Todos os itens foram
atendidos?

Sim

CPPTAE/CPPD emite
parecer e envia à Reitoria

Não

Comissão devolve processo ao servidor
para retificação

Servidor realiza as devidas retificações
e reencaminha processo à
CPPTAE/CPPD.

Reitoria analisa e emite
portaria

Fim

LICENÇA CAPACITAÇÃO E PROGRAMA DE TREINAMENTO REGULARMENTE INSTITUÍDO
Início do processo de Licença
Capacitação ou Programa de
Treinamento Regularmente Instituído

Servidor inicia processo no SEI conforme
orientações da Resolução 027 e envia ao
Gestor da Unidade para manifestação

MANIFESTAÇÃO:
Se Unidade Acadêmica: CONDEP ou CONDIR
Se Unidade Administrativa ou Órgão Suplementar:
Gestor da Unidade

Após as análises internas da Unidade e
a aprovação anexada aos autos,
processo deve ser enviado para
CRM/DAPES/Progesp

CRM receberá o processo e:
- Anexará aos autos a cópia do histórico de
afastamentos, férias e licenças
- Encaminhará ao GABINETE/PROGESP

Progesp analisa processo e
emite parecer.
Parecer favorável?

Sim

Progesp repassa processo à
Secretaria da PROGESP. Portaria é
elaborada, assinada e publicada no
boletim interno e enviada à
CRM/DAPES/Progesp

Não
Processo é devolvido à Unidade do
Servidor para ciência e conhecimento
ou providências, e será encerrado na
Progesp

Unidade recebe e retifica processo

CRM registra no SIAPE, na
planilha de
acompanhamento e
cientifica os interessados

Fim

Revisão:
Afastamentos Stricto Sensu, Licença Capacitação e Programa de Treinamento Regularmente Instituído
Revisão no PDP dos Afastamentos
Stricto Sensu, Licença Capacitação
e Treinamento regularmente
instituído

Unidade inicia processo no SEI com
ofício do Gestor da Unidade informando
sobre a inclusão/exclusão de nome no
PDP da referida Unidade

Unidade anexa ao processo:
- Planilha atualizada do PDP da Unidade em
formato zip
- Ata do Conselho alterando o PCDT, em
casos de afastamento stricto sensu

Unidade remete processo à Progesp e
CTD nas datas estipuladas pela
Progesp no processo
23105.044585/2020-59

Processo está dentro do
prazo de revisão?

Não

CTD devolve processo à
Unidade informando prazo
correto de envio

Sim

CTD realiza a atualização do
PDP e envia à Progesp

Sim

CTD analisa processo internamente

Processo possui planilha em
formato zip e ofício?

Não
CTD devolve processo à Unidade e
informa sobre a retificação a ser
realizada e prazo de devolução

Unidade realiza retificação e
devolve processo à CTD

Pró Reitoria analisa, aprova
revisão e devolve processo à
CTD

CTD realiza atualizações no site
da Progesp e SIPEC e encerra
processo de revisão

Fim

