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SOLICITAÇÃO DE PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
 

ATENÇÃO! ESSA PROGRESSÃO SÓ DEVE SER SOLICITADA APÓS COMPLETADO (S) 
O(S) INTERSTÍCIO(S) OBRIGATÓRIO(S), DE 18 MESES, PREVISTO(S) LEGALMENTE 

 
Nome: 
CPF: 
Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 
Cargo: 
Nível de Classificação                                                                                                    (A, B, C, D ou E):  
Nível de Capacitação                                                                                                           (1, 2, 3 ou 4):  
Padrão de vencimento                                                                                                                 (1 – 16):  
Setor / Pró - Reitoria / HC / SIBI: 
Unidade de lotação: 
Ramal: Horário de trabalho: 
Endereço residencial:   Nº: 
Complemento (apto, casa, bloco etc.): Bairro: 
CEP: Cidade: 

 
Estado: 
 Telefone fixo: Telefone celular: E-mail: 

 

Requeiro que o (s) documento (s) abaixo discriminado (s) seja (m) analisado (s) pela U n i d a d e  d e  A n á l i s e  
d e  T í t u l o s ,  para fins de PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, conforme a Lei 11.091/2005 
(com redação dada pelas Leis 11.784/2008 e 12.772/2012), o Decreto 5.824/2006, a Portaria 09/2006 – MEC.  
Para tanto, anexo ao presente processo o (s) seguinte (s) documento (s) original (ais) ou a (s) cópia (s) devidamente 
autenticada (s) em cartório ou conferida (s) quanto à originalidade (“confere com o original”) por servidor/servidora da 
Unidade de lotação do/da requerente. 
Estou ciente de que a análise do presente processo, somente, ocorrerá mediante o apensamento de todos os 
documentos exigidos.  
Certificado de conclusão do (s) curso (s):_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________, ____ de ______________ de ________. 

 
 

Assinatura do/da requerente: ______________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

IMPORTANTE 
NÃO SERÃO ACEITOS CERTIFICADOS DE CURSOS REALIZADOS FORA DO INTERSTÍCIO CORRESPONDENTE. 
SERÃO APROVEITADAS AS HORAS EXCEDENTES DO INTERSTÍCIO ANTERIOR (ART. 10 § 4º DA LEI 11091/2005) 
 
1. Imprimir, preencher e assinar este formulário. 
2. Anexar a documentação informada, autenticada em cartório ou conferida quanto à originalidade (“confere com o original” na frente 
e verso, se for o caso) por servidor/servidora da Universidade, devidamente identificado/identificada. 
3. Os certificados devem apresentar a data em que foram emitidos e a identificação do aluno/da aluna, além de mencionar a carga 
horária, o conteúdo e o período de realização do curso. 
4. Anexar, se for o caso, a última portaria de progressão funcional por capacitação. 
5. Ao abrir o processo, especificar ASSUNTO: progressão funcional por capacitação. 
6. Abrir processo na unidade de lotação e encaminhar via malote, com saída no SIE, para a URFC – Unidade de Registros 
Funcionais e Cadastrais.  
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OBSERVAÇÃO: SOMENTE “aos servidores titulares de cargos de Nível de Classificação E, a 
conclusão, com aproveitamento, na condição de aluno/aluna regular, de disciplinas isoladas, que 
tenham relação direta com as atividades inerentes ao cargo do servidor/da servidora, em cursos de 
Mestrado e Doutorado reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC, desde que devidamente 
comprovada, poderá ser considerada como certificação em Programa de Capacitação para fins de 
Progressão por Capacitação Profissional, conforme disciplinado em ato do Ministro de Estado da 
Educação.” (Artigo 10, parágrafo 6º da Lei 11.091/2005, com redação dada pela Lei 11.784/2008) 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE DISCIPLINAS ISOLADAS 
(a ser confeccionada em papel timbrado da instituição de ensino superior emissora) 

 
 
 

D E C L AR AÇ Ã O  
 
 

Declaramos para os devidos fins que _________________________________ é aluno/aluna regularmente 
                                                                      [nome do aluno/ da aluna e documento de identificação] 
 

matriculado(a) em disciplina(s) isolada(s) do Programa de Pós-Graduação em 
_________________________________________ 

                                                                                         (nome do programa de Mestrado ou Doutorado)                                                   
 

da ___________________________________   
            (nome da instituição de ensino superior)                                                  

 
e cursou o total de __________ horas, referentes às disciplinas isoladas abaixo relacionadas, 

vinculadas ao Programa. 

Disciplina Carga 
horária 

Período 
de 

realização 
Conceito Frequência Professor/ 

Professora 
Titulação do 
professor/da 
professora 

       

       

       

 

 
E, por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 
 
  

(local e data por extenso). 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do coordenador/da coordenadora do programa de pós-graduação) 
 
 
 
 
 

(endereço – telefone – sítio de internet – e-mail da coordenação do curso de pós-graduação) 
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