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Anexo I da Deliberação EEFERP/USP N°38, DE 14/02/2022 

 
ROTINAS E LEGISLAÇÃO 

Rotinas dos afastamentos são disponibilizadas no sistema MarteWeb (Workflow):  

1. Os pedidos de afastamentos deverão ser incluídos pelo próprio interessado no 
sistema MarteWeb (no menu Minha Frequência, item Solicitar Afastamento);  

2. Nas telas, o interessado preenche os dados solicitados, anexa os documentos 
digitalizados pertinentes, solicita concordância de substituto (quando aplicável) e 
encaminha para análise e aprovação do superior imediato;  

3. Após a finalização do processo, toda a documentação necessária à formalização do 
afastamento será anexada ao processo de afastamento do interessado, pelos 
servidores da Seção de Apoio Institucional. 

 Afastamento de Dirigentes 
 Afastamento de Docentes – até 30 dias no país ou no exterior 
 Afastamento de Docentes – Superior a 30 dias (com tramitação pela CERT) 
 Afastamento de Docentes para o exterior ou até 30 dias no país (Docentes 

designados na Reitoria) 
 Afastamento de Servidores – até 30 dias 
 Afastamento para o Exterior (engloba afastamentos de servidores celetistas e 

autárquicos) 
 Afastamento para prestar serviço em Órgão Externo 
 Afastamento para tratar de interesses particulares (engloba afastamento de 

servidores celetistas por suspensão contratual; afastamento de docentes / 
autárquicos para tratar de interesses particulares) 

 Afastamento – Superior a 30 dias (engloba afastamentos de servidores celetistas e 
autárquicos, e docentes para concorrer a cargo eletivo ou com mandato eletivo) 

Legislação 

 ESU (art. 124 e 130)  
 Lei 10261/68 (art. 202 e 204) 
 Decreto 40718/96 
 Decreto 52859/08 
 Ofício Circular DA 2/O.C. nº 54/87 
 Ofício Circular DRH 020/2008 
 Portaria 391/67 
 Portaria 2975/95 
 Portaria GR 3067/97 
 Portaria GR 3374/2002 

 Portaria GR Nº 7495/2019 

 Lei Complementar Federal 64/90 
 Constituição Federal (art. 38) 
 Resolução 2927/85 
 Resolução nº 7271, 23 de novembro de 2016 (Estatuto do Docente) 

 
Fonte: http://www.usp.br/drh/biblioteca-drh/manuais/manual-de-normas-e-diretrizes/ (06/12/2021)  

  

http://www.usp.br/drh/wp-content/uploads/AFASTAMENTO-DIRIGENTE_atualizado_20_11_17.pdf
http://www.usp.br/drh/wp-content/uploads/AFASTAMENTO-DE-DOCENTE-ATÉ-30-DIAS-PAÍS_EXTERIOR_atualizado_20_11_17.pdf
http://www.usp.br/drh/wp-content/uploads/AFASTAMENTO-DOCENTE-SUPERIOR-A-30-DIAS-PAÍS_EXTERIOR_atualizado_20_11_17.pdf
http://www.usp.br/drh/wp-content/uploads/AFASTAMENTO-DE-DOCENTE-designados-na-reitoria-nova-rotina20_11_17.pdf
http://www.usp.br/drh/wp-content/uploads/AFASTAMENTO-FUNC-ATÉ-30-DIAS_atualizado_20_11_17.pdf
http://www.usp.br/drh/wp-content/uploads/AFASTAMENTO-PARA-O-EXTERIOR_atualizado_20_11_17.pdf
http://www.usp.br/drh/wp-content/uploads/AFASTAMENTO-PARA-PRESTAR-SERVIÇOS-EM-ÓRGÃO-EXTERNO_atualizado_20_11_17.pdf
http://www.usp.br/drh/wp-content/uploads/AFASTAMENTO-PARA-TRATAR-DE-INTERESSES-PARTICULARES_atualizado_20_11_17.pdf
http://www.usp.br/drh/wp-content/uploads/AFASTAMENTO-MAIS-DE-30-DIAS_atualizado_20_11_17.pdf
https://www.google.com/url?q=http://www.leginf.usp.br/%3Fresolucao%3Dresolucao-no-7271-23-de-novembro-de-2016&sa=U&ved=0ahUKEwjO6NnZv5DWAhVr04MKHekLBc4QFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFbesGxHayT5Kbugkq3XXdcMuEmIA
http://www.usp.br/drh/biblioteca-drh/manuais/manual-de-normas-e-diretrizes/
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Anexo II da Deliberação EEFERP/USP N°38, DE 14/02/2022 

 

U S P 

EEFERP 

Relatório de Afastamento de Docentes 

 

Docente:   

 

 

 Período do Afastamento (inclusive trânsito): 
 

Resumo sucinto das atividades:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


