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RESOLUÇÃO Nº 002/2021

Altera, em parte, a Resolução Nº 30/2019 -
Conuni, que estabelece normas e prazos de
afastamento para capacitação de docentes da
Univasf em programas de pós-graduação ou
pós-doutorado.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SÃO FRANCISCO,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

CONSIDERANDO os termos da Lei n.º 8112, de 11/12/1990, que instituiu o regime jurídicos dos
servidores públicos civis da união, das autarquias e das fundações públicas federais, e do Decreto nº
9.991, de 28/08/2019, que instituiu a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei
supracitada, quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento;

CONSIDERANDO o que consta do Processo Nº 23402.023704/2020-85 e da Decisão Nº
009/2021 - Conuni, de 05 de fevereiro de 2021 e;

CONSIDERANDO a aprovação por maioria da plenária em Reunião Ordinária realizada no dia 05
de fevereiro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º Incluir os Incisos I, II e III no §1° do Art. 8°, com a seguinte redação:

I. No caso de diploma emitido no exterior, o docente deverá apresentar protocolo do pedido de
reconhecimento do diploma no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da defesa, e
comprovação do reconhecimento do título por instituição brasileira no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data do requerimento.

II. O indeferimento do pedido de reconhecimento do título expedido por instituição estrangeira
ensejará no procedimento de ressarcimento ao erário das despesas havidas com o afastamento do
servidor.

III. O protocolo do pedido de reconhecimento não garante a concessão de direitos decorrentes da
titulação, cujos efeitos dependem do reconhecimento.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Sala de Sessões, 05 de fevereiro de 2021.
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