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TERMO DE CIÊNCIA PARA PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO 
COM  APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS ISOLADAS DE MESTRADO E/OU 

DOUTORADO 
(Portaria nº 39, de 14/01/2011 e Resolução nº 1, de 11/02/2011-MEC) 

 
I – INFORMAÇÕES PESSOAIS: 

 

 

1. Nome: ______________________________________________________________________________________ 

2. Ramal: _____________ 3. Celular: _______________________ 4. E-mail: ________________________________ 

5. Identificação Única do servidor (Siape): _____________________________ 

6: Cargo: _______________________________________________________ 

7. Lotação: ______________________________________________________ 

8. Classe:  A(   )   B(   )   C(   )    D(   )    E(   )           9. Nível de Classificação: I (   )    II (   )    III (   )    IV (   )  

 
 

II – REQUER PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA ISOLADAS DE 
MESTRADO E/OU DOUTORADO: 
Anexar ao processo cópia da seguinte documentação, autenticada frente e verso pela chefia imediata: 
1. Histórico, diploma e/ou atestado; 
2. Súmula da disciplina (com carga horária, período de realização no formato DD/MM/AA e conteúdo programático). 

 

 
Disciplina: 

 
CH: 

 
Período: 

Programa de pós-
graduação/Faculdade: 

    

    

    

    
 
 

III – TERMO DE CIÊNCIA: 
 

1. As disciplinas isoladas de mestrado e doutorado poderão ser consideradas para efeitos de progressão desde que: 
a. O tema esteja contemplado no programa de capacitação e aperfeiçoamento da instituição; 
b. A disciplina tenha sido concluída, com aproveitamento, e na condição de aluno regular de disciplinas isoladas; 
c. A disciplina tenha relação direta com as atividades do cargo do servidor; e 
d. O curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação. 
 

2. As disciplinas isoladas serão consideradas como formação modular quando fizerem parte de um mesmo programa de 
mestrado ou doutorado, ou pertencerem a uma mesma área de conhecimento. 

3. As disciplinas isoladas, de títulos de mestrado e/ou doutorado, aproveitadas para progressão por capacitação não 
poderão ser utilizadas para concessão de Incentivo à Qualificação. 

4. Quem já recebe Incentivo à Qualificação referente a títulos de mestrado e doutorado não poderão utilizar as disciplinas 
desse curso de pós-graduação para a Progressão por Capacitação. 

5. Declaro estar ciente sobre as regras acima descritas.  
 

 
Ciente, em ___/___/_____                                        _________________________________ 

Assinatura do requerente 


