
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES

RESOLUÇÃO Nº 01/2020 – DTAM/CAR

Estabelece procedimentos e critérios internos para
planejamento de concessão de afastamento dos
docentes do Departamento de Teoria da Arte e
Música, visando aperfeiçoamento.

A Câmara Departamental de Teoria da Arte e Música (DTAM) da Universidade Federal do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução nº 31, de 17 de setembro de 2012, do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão , que fixa normas e condições de afastamento de docentes para
aperfeiçoamento em instituições nacionais ou estrangeiras em nível de pós-graduação de natureza
presencial,

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução nº 25, de 1º de julho de 2014, do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão , que substitui o que dispõem os Artigos 3º e 4º da Resolução nº 31/2012,

CONSIDERANDO a capacidade de oferta de disciplinas pelo Departamento De Teoria Da Arte e
Música, bem como suas demais atividades, RESOLVE:

Art. 1º Com vistas a viabilizar o cumprimento das obrigações departamentais regulares do
Departamento de Teoria da Arte e Música e possibilitar o seu planejamento estratégico, a chefia
departamental pautará anualmente, no início de cada ano, a elaboração de estimativa de afastamentos
docentes para os anos subsequentes, visando realização das atividades de aperfeiçoamento referentes à
Resolução nº 31, de 17 de setembro de 2012, (mestrado, doutorado, pós-doutorado, visitas científicas,
e/ou intercâmbio acadêmico) e referentes às licenças para capacitação.

Parágrafo único. Todos os professores deverão manifestar suas intenções, as quais serão
registradas em ata departamental, mesmo que o planejamento implícito venha a sofrer alterações
futuras, as quais, quando ocorrerem, deverão ser devidamente comunicadas à Câmara Departamental,
possibilitando o reordenamento do planejamento departamental de médio e longo prazo, bem como o
planejamento acadêmico individual dos demais integrantes da unidade.

Art. 2º Os professores em vias de solicitar afastamento dos quais trata esta Resolução deverão
comunicar formalmente ao Departamento de Teoria da Arte e Música sobre o planejamento em
questão, imediatamente após a protocolização da inscrição nos processos seletivos afins, ou após o
início das comunicações oficiais junto à(s) instituição(ões) receptora(s), nas quais conste a previsão da
atividade, ou após formalização de teor equivalente, junto às instâncias pertinentes.



§ 1º O comunicado em questão deverá ser proferido na reunião departamental imediatamente
subsequente aos procedimentos descritos no caput, sendo constituído pelas seguintes informações:

I - objetivo geral do afastamento (mestrado, doutorado, pós-doutorado, visitas científicas e/ou
intercâmbio acadêmico);

II - instituição(s) receptora(s);

III - descrição das atividades previstas (nos casos de visitas científicas e/ou intercâmbio
acadêmico); e

IV - datas previstas para início e fim das atividades pretendidas.

§ 2º Os demais professores que desejem solicitar afastamento, em datas e/ou períodos
coincidentes ou próximos ao afastamento de que trata o caput, deverão comunicar suas intenções na
mesma reunião departamental (ou em reunião subsequente) do comunicado referente ao parágrafo
acima, devendo providenciar, em tempo adequado ao planejamento departamental, as informações a
respeito de seus planos para afastamento, tais como designadas no parágrafo acima.

§ 3º OS comunicados de que trata este artigo visam fornecer elementos para o planejamento
departamental no período previsto para os afastamentos pretendidos, de modo que a Câmara
Departamental de Teoria da Arte e Música possa estimar, com antecedência, o impacto dos referidos
afastamentos nas obrigações departamentais regulares, bem como elaborar mecanismos de absorção
dos encargos do(s) solicitante(s), não o(s) isentando da protocolização posterior da documentação
exigida pelas normas vigentes.

§ 4º As eventuais desistências ou alterações nos planejamentos daqueles professores que já
tenham obtido aprovação plena de seus afastamentos serão discutidas caso a caso pela Câmara
Departamental de Teoria da Arte e Música, mediante solicitação circunstanciada do docente interessado.

Art. 3º Nos casos em que houver incompatibilidade entre os planejamentos dos docentes
pretendentes ao afastamento para cursar mestrado, doutorado ou pós-doutorado, e não houver
possibilidade de reprogramação e compatibilização entre os mesmos, terá prioridade para obter
afastamento o docente que, uma vez obtido o aceite formal na instituição de destino, se enquadre nos
critérios abaixo, na ordem que segue:

I -  tiver menor titulação;

II - ainda não tiver usufruído de dias de afastamento para realização de pós-doutorado, nos casos
em que este for o pleito;

III - tiver maior tempo (em número de dias) desde a data de retorno do seu último afastamento
(Lotação no Departamento de Teoria da Arte e Música); ou

IV - for mais velho.

Art. 4º Nos casos em que houver incompatibilidade entre os planejamentos dos docentes
pretendentes a afastamentos superiores a 30 dias, visando a realização de visitas científicas e/ou
intercâmbio acadêmico, e não houver possibilidade de reprogramação e compatibilização entre os
mesmos, terá prioridade para obter afastamento o docente que, uma vez obtido(s) o(s) aceite(s)
formal(is) na(s) instituição(ões) de destino, se enquadre nos critérios abaixo, na ordem que segue:

I - ainda não tiver usufruído de dias de afastamento para realização dos afastamentos dos quais
trata este artigo;

II - tiver registrado menor tempo (em número de dias) de afastamento para as finalidades das quais
trata este artigo;

III - tiver maior tempo de (Lotação no Departamento de Teoria da Arte e Música); ou

IV - for mais velho.

Art. 5º Persistindo o conflito entre os planejamentos dos docentes nas modalidades das quais trata
esta Resolução, a Câmara Departamental decidirá pelo mérito dos projetos e atividades pretendidas, os



quais serão apreciados de acordo com a sua aderência ao(s) Projeto(s) Pedagógico(s) dos Cursos de
Graduação e Programas de Pós-graduação para os quais o Departamento de Teoria da Arte e Música
oferece atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Art. 6º A efetivação de cada afastamento será realizada por meio do cumprimento das normas
previstas para cada tipo de atividade a ser desempenhada, de acordo com as resoluções e
procedimentos da Ufes e instâncias superiores.

Art. 7º  Os casos omissos serão discutidos pela Câmara Departamental de Teoria da Arte e Música.

Art. 8º  Esta resolução entra em vigor em 03 de abril de 2020.




