
Licença para Capacitação Profissional 

 

O que é? 

É a licença concedida ao servidor, no interesse da Administração, pelo 

prazo de até 03 (três) meses, após cada quinquênio de efetivo exercício, para 

participar de curso de capacitação profissional, sem prejuízo da remuneração 

do cargo. 

 

Quem tem direito à licença para capacitação? 

Todo o servidor efetivo; técnico e docente, desde que tenha completado 

um quinquênio (5 anos) de efetivo exercício. 

Quando posso solicitar licença para capacitação? 

Ao completar um quinquênio (05 anos) de efetivo exercício, o servidor 

tem direito a 03 (três) meses de Licença para Capacitação. 

A data de início e o período de concessão ficam condicionados ao 

planejamento interno do setor de exercício e de acordo da chefia imediata. 

 

Licença para capacitação pode ser parcelada? 

A licença para capacitação poderá ser concedida integralmente por três 

meses ou poderá ser parcelada, não podendo a menor parcela ser inferior a 30 

dias. 

 

Os períodos de Licença para Capacitação são acumuláveis? 

Não. O período de licença deve ser usufruído antes do fechamento do 

próximo quinquênio. 

 

Qual o prazo para comprovar a efetiva participação na ação de 

capacitação? 

https://www.ufmg.br/prorh/drh/procedimentos/progressao-por-capacitacao-profissional/


Após o encerramento da ação de capacitação, o servidor deverá 

comprovar a sua efetiva participação, no prazo que não exceda a 30 (trinta) 

dias, a contar da data do encerramento do período da licença, mediante 

apresentação de documentos comprobatórios, junto à Unidade de Recursos 

Humanos, sem prejuízo de seu imediato retono ao local de trabalho. 

Como requerer a licença para Capacitação Profissional? 

O servidor que fizer jus à Licença para Capacitação deverá fazer a 

solicitação mediante processo formalizado na Divisão de Expediente Protocolo 

e Arquivo (DEPA), localizada no Edifício Castelo Branco – Campus. 

O processo deverá ser encaminhado ao Departamento Pessoal – DP – 

PRH  e o requerimento deverá estar instruído com: 

 Nome do servidor; 

 Programação da(s) entidade(s) organizadora(s) / 

executora(s); 

 Período de realização (com os respectivos horários de 

atividades); 

 Cronograma a ser cumprido; 

 Local de realização das atividades. 

Manifestação e anuência: 

Para servidor docente: 

 Aprovação da assembleia departamental 

 O “de acordo” do diretor da Unidade Acadêmica 

 O “de acordo” do dirigente da Unidade Administrativa de 

Ensino. 

Para servidor técnico-adminstrativo: 

 O “de acordo” da chefia imediata; 

 O “de acordo” do dirigente da Unidade Administrativa ou 

Acadêmica onde estiver lotado o servidor. 

 



Nos casos de uso da Licença Capacitação para conclusão de pós-

graduação, o servidor deverá apresentar declaração do orientador que 

justifique a necessidade do afastamento. 

 

O pedido deverá ser protocolado a, no mínimo, trinta dias antes do 

início de evento referente à Licença Capacitação. 

 

 Na unidade de Recursos Humanos, o pedido será analisado, se 

verificando se há o justo direito do servidor à Licença, o respectivo período 

aquisitivo, e se estão atendidos todos os requisitos para a liberação do 

servidor, sendo, então, em caso positivo, emitida a respectiva portaria. 

 

Previsão Legal: 

Lei 8.112 / 1990. 

Decreto nº 5.707/2006 

Resolução nº139- CONSAD de 18/06/2013. 

 

 

 

 

 

 

 


