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TERMO DE COMPROMISSO DE ASSIDUIDADE E APROVEITAMENTO  
NA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

 
 

Termo de compromisso que entre si fazem a 
Divisão de Desenvolvimento e Articulação 
Institucional da Universidade Federal Fluminense e 
o servidor. 

 
Pelo presente Termo de Compromisso o(a) servidor(a) _____________________________________ 

______________________________________, ocupante do cargo ____________________________ 

_______________________________, Nível de Classificação______, Nível de Capacitação _______, 

Mat. SIAPE nº_______________, lotado no _______________________________________________, 

uma vez concedida sua Licença para Capacitação com a finalidade de________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

no período de _____/_____/______ a _____/_____/_______, compromete-se junto à Universidade 

Federal Fluminense, de acordo com a Norma de Serviço Nº 570 de 22 de maio de 2006 a: 

 

 1. participar integralmente do evento solicitado, devendo apresentar à sua chefia imediata 
documento comprobatório de frequência mensal, sempre que a licença concedida for superior a trinta 
dias; 
 2. após o retorno às atividades, apresentar à chefia imediata cópia do certificado de participação 
ou de conclusão do evento ou curso; 
 3. apresentar à DDA no prazo de 15 (quinze) dias, após o retorno da licença, o relatório 
avaliativo do evento devidamente preenchido, bem como a cópia do certificado de conclusão ou 
participação; 
 4. quando a licença for para elaboração de trabalho de conclusão de conclusão de curso de 
graduação ou especialização, dissertação de mestrado ou tese de doutorado, o servidor ficará isento das 
exigências contidas nos itens 1,2 e 3 deste termo, devendo apresentar à DDA, no prazo de 15 (quinze) 
dias após o seu retorno à atividade, documento emitido pela respectiva Instituição, que comprove a 
entrega do TCC. 
 
Declaro ter conhecimento do que estabelecem a Norma de Serviço nº 570 de 22/05/2006 e seu 
Regulamento, bem como estar ciente e de acordo que o não cumprimento, total ou parcial, do 
presente Termo poderá acarretar o indeferimento de novas solicitações, bem como o 
ressarcimento do investimento efetuado pela UFF, estando, ainda, o servidor sujeito às 
penalidades previstas na legislação vigente. 
 

Niterói, ____de ___________________de _________ 
 

 
 

____________________________________ 
Servidor 

 
 

Ciente: ________________________________ 
             Analista Técnico da SANT/DDA/EGGP 


