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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N. 890 DE 24 DE NOVEMBRO. DE i976

O Ministro de Estado_ ox mouca
00: E CULTURA;- na usa de: suas atrib.uiçãad. e: tendo. em. vista. o.

Deareto 119.' 74 141, de 4 de junho de 1974,

RESOLVE

Art. 19 - Esta Portaria regula, na_ alti-ta
deste MinTs-terio, o Processa de -afastamen-ko, por motivo de Via
gegt ao exterior, a serviço ou com a. finalidade de aperfeiçoa -
alento, dos funcionarias ou empregados- da administração direta,
dósillirgãos aUtãnontod, doa Orgãos de adminidtração ilidireta e
daa`. fundações criadas pon lei federal, que recebam subvenções'
owtransferenoiag de recursos conta do Orçamenta da União.

Art. 22 - Os pedidos de afastamento desses
•ervidorea, daverãee ser dirigidas ao Minidtro de Estado, com a
anteeeclencia mihima de, 00: teossental -dias: da. data prevista pa-
ra iIcio do mesmo.

.Paragrafo aniCo Noa casos de prorrogação
afastamento: attnarticipagão em Congresso ou -similares, os pedi
-dos: deverão ser encaMinbadas Cem a antecedancia. mínima de 30

-(trinta) -dias.
Art. 39: -E. A-a encaminhar qualquer pedida da autor

ação -para viagain ao exterior, os --diriTerrtes das- repartições-da
Mini-ataria e os' dirigentes" doa Orgãoa e entidades mencionadas'

deVerZo: observar as segaintes- rocamendaçõeS:

- redução das - viagens ao -exterior ao mínimo lapa

- II -* condicionamento ao real interesse da Adminis-
tração', tendo em -vista ot programas governamentais, em cada Se
tom de atividade deate Ministãrio;

coni,enção do despesas: na arbitramento das. dia-
'ri aS e. sfastoar com passagens-;

'*V - evitar o ai'astamentá da professores para con-
gressos, semiriarios our .similares, durante os períodos letivos.

Art.. 49 As: viagenm aa exterior a serviço. deve-,
rãó ier-precedidas de informação que esclareça, alam do objeto
da rdtsão: a_ a= desempenhada,- a sua 2:0-ai. TteSidaa:a.

Para:grafa ihrica —alando a viagem decorrer de com.
promisdo assumido pele. GaVarna brasileira, devera ser anexada
etipia do- ato; que, _criou- essa coMpromissa.

Art.. 59 —Considera-O a viagem coma da aparf-ei
çaamento -guando_ a ourSo a mar frequentada ou a. atividade a der
desenvolvida vise a objetivos diretamente vinculados as atri -
Ipuiçães- da c-argeem emorego ocupado pelo funaionario ou empre-
gada ou Concorra para o seu aperfaiaoamentó funcional.

2rt.	 - No encaminhamento, dos- pedidos de afestoa
mento para viagens ao e:rtariar, a serviço au com- á finalidade'
de aperfeiçoamento., com num, que- implicam direito. a passagem
e/ou -alarias. e asseguram ao funcionaria ou empregado o venci
mento cat-dala3à:o . a demais vantagens do cargo, função ou empro-

o, serão prestadas obrigatoriamente as seguintes informações:

I - nome., cargo, função ou emprego do interes-
Vádoi

- finalidade da viagemo, indicando a missão ou
" atividade de aperfeiçoamento, bem como o local e a entidade

onde dera cumprida a missão ou desenvOlvida a atividade,. ob
sorvado o disposto no art. $91

III - datas do: inicio e do termino da viagem, ia
aluindo: a período de trânsito, que naa podara exceder a cinco
dias, no total;

/V - datas do início e do7termino do animo_ afas
-tatenta, mencionando. o ato que a autorizou, bem como se a is-
teressado apresentou rala-ti:iria,- caso_ tenha sido conação para
autoridação ao afastamento;

V indióação de como e onde aprão aproveita *
dos, no Brasil, os conhecimentos adquiridos;

VI - indicação da situação do funcionai-o quan-
to E acumulação de cargos-;

VIL - custa total da -Viagem e da -permanência no
exterior, cOm -especificação do valor a categoria da passagem
a das (liarias. que sei-dó concedias;

VIII. - valor ao- aux1ie financeira .a ser concedi-
do, se fpx: 9 caso;

IX - indicação: das \Vantagens para a ministra-
da afastaMento- pró-costa:-

- fonted da recurs.as ã conta das quais corre
rão as despesas, bem como indicação, da existacia da saldo;

XI ficha de qualificação- do servidor.

§ As viagens ao' exterior a serviça, além
das infarmaçõe*s constantes- desta artigo,. deverão atender- a$
_disposições ao- artigo 49-.

5- 29 - áuandó a viagem: tiver finalidade -tia agem-•
faiçoatnenta, deverão constar, ainda, dó pedida de autorização:

a) documento. comprovando , a concessão de bolsa-de*
estudo, -ao convite ou outra forma- dé iniciativa, e que infOrme
.a data de inicio e termino da. atividade, o locai e a entidade
onde sara -desenvolvida.

b) a informação- de que o convite- foi 	 fOrmulado
por interlúdio do 'órgão proponente.'

o) o termo de Compromisdo e responsabilidade.

§ 39 Todo a docuMento. nua estiver redigida em
outra língua, daverã ser acompanhada da respectiva tradução pa
ra, o: portugues-.

§ 49 Quando se tratar de docente, além das exi-,
ganalas anteriores, instruirão a proposta. de afastamento.:

- o, parecer -4aVorãvol . ao afaSteMento„ davidamen
ta jUstificado, emitido. pelo colegiada da ensino: a pesquisa
da instituição agua -pertencer o professor, comprovando a ne.
cesdidade	 .seu afastamento;

a prova da aceitação, pela entidade patrocina
dom, de tese on: comunicado cientUico, alosUico ou artisti:
co, a- ser. -apresentado perante instituição estrangeira ou ia
ternacional, quando se tratar de afastamento para pari-Lei:pá
.gão em congresso ou conclave internacional;

III - o plano de estudo - ou de. pesquisa citt O' plano
da curso de pãs-graduação, de aperfeiçoamento ou de especiali
zacíao, aprovado pelo colegiada de ensino e pesquisa e aceito
pels instituição estrangeira que ministrara a curso, com inda
cação dós -prazos minimos, em que o mesmo podara ser realizado.

.	 •
Art. 79 - No encaminhamento dos pedidos de afas-

tamento por motivo de viagem _ao exterior com a finalidade de

ap-erfeiçoamento, -com anus- limitado, que addegUram ao funciona
rio on. empreqado apenas -o vencimento ou salãrio e demais van*
tagens do cargo, função ou emprego, serão prestadas .as informa
ções constantes dos itens I, II, III, IV, V, VI, IX e NI do
artigo 69, obSerVagOS Dfl Qparrtgrafos ,a9, 34 e 49 do cli-
%iole' azias%

de


