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PROCESSO SELETIVO DE AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS 
2º SEMESTRE DE 2020 

 
RESULTADO PRELIMINAR - 3ª ETAPA 

 
CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO 

 
 Matrícula 

 
Nº de semestres / 
Período do ARE 

CH Nível e nome do curso  IES/Cidade  Parecer da Comissão  
de Afastamento Remunerado para Estudos 

 
 

1 27.215-9;  
237.462-5 

4 semestres 
 
01/12/2020 a  
01/12/2022 
 
 

60h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
- Não apresentou comprovante de inscrição, de       
admissão, de aprovação, de classificação ou de       
matrícula no programa de pós-graduação (Edital nº 14,        
2.1, “g”). 
- Apresentar documento com a data de início das         
aulas. 
- Não constam no processo as declarações emitidas        
pela SUGEP referentes à carga de 20h. 
- Em caso de parecer favorável após a fase de recurso,           
deve apresentar comprovante de vínculo com a IES até         
14/12/2020 (Edital nº 14, 11.7). 

2 31.001-8 
 

8 semestres 
 
01/02/2021 a 
17/12/2024 
 

40h Doutorado em 
Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
- Apresentar documento com a data de início das         
aulas. 
- Não apresentou declaração acadêmica de dedicação       
exclusiva ou comprovante de modalidade presencial      
(Edital nº 14, 2.1, “h”). 
- Explicitar a relação do projeto com a Educação         
Básica do DF (Edital nº 14, 2.1, “k”). 
- Em caso de parecer favorável após a fase de recurso,           
deve apresentar comprovante de vínculo com a IES até         
14/12/2020 (Edital nº 14, 11.7). 

3 211.755-X 4 semestres 
 
14/10/2020 a 
14/10/2022 
 

40h Mestrado Profissional 
em Artes da Cena 

Escola Superior de 
Artes Célia Helena - 
São Paulo 

FAVORÁVEL 
 
Publicação condicionada à apresentação do     
comprovante de matrícula até 14/12/2020 (Edital nº 14,        
11.7). 
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4 21.276-8 4 semestres 

 
01/02/2021 a 
30/12/2023 
 
 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
- Apresentar documento com a data de início das         
aulas, bem como de término do curso. 
- O comprovante de modalidade presencial ou       
dedicação exclusiva não atende ao exigido em edital        
(Edital nº 14, 2.1, “h”).  
- Em caso de parecer favorável após a fase de recurso,           
deve apresentar comprovante de vínculo com a IES até         
14/12/2020 (Edital nº 14, 11.7). 

5 229.754-X 8 semestres 
 
01/02/2021 a  
01/02/2025 
 

40h Doutorado em 
Educação Física 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
- Apresentar documento com a data de início das         
aulas. 
- O projeto não apresenta foco na Educação Básica         
(Edital nº 14, 2.1, “k”). 
- Apresentou o formulário Termo de Compromisso de        
seleções anteriores (Edital nº 14, 2.1.2). 
- Em caso de parecer favorável após a fase de recurso,           
deve apresentar comprovante de vínculo com a IES até         
14/12/2020 (Edital nº 14, 11.7). 

6 203.238-4 6 semestres 
 
30/10/2020 a 
20/06/2023 

40h Doutorado em Filosofia 
e Ciências Sociais 

Universidade Católica 
Portuguesa - Braga 
(Portugal) 
 

DESFAVORÁVEL 
- Os campos 1 e 2 do formulário “Parecer da Chefia           
Imediata” não foram preenchidos (Edital nº 14, 2.1,        
“b”). 
- Não apresentou Regimento, regulamento ou      
prospecto do curso (Edital nº 14, 2.1, “i”). 
- O documento apresentado como comprovante de       
reconhecimento do curso ou da IES pelo órgão        
competente não é válido, tendo em vista a expiração         
do prazo de acreditação do curso (Edital nº 14, 2.1, “j”). 
- Explicitar a relação do projeto de pesquisa com o          
curso pretendido tendo em vista a habilitação do        
servidor.  

7 228.265-8 
 

4 semestres 
 
14/10/2020 a 
30/09/2022 
 

40h Mestrado Acadêmico 
em Geografia 
Humana: globalização, 
mídia e cultura 

Johannes Gutenberg 
Universitat - Mainz 
(Alemanha) 

DESFAVORÁVEL 
- O documento apresentado como Ficha Cadastral       
(Formulário de Situação Funcional) não atende ao       
exigido em edital (Edital 14, 2.1, “f”). 

8 223.768-7 4 semestres 
 
14/10/2020 a 
18/09/2022 

20h 
 

Mestrado Profissional 
em Ensino de Biologia 
em Rede Nacional 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
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9 177.296-1 4 semestres 

 
01/02/2021 a 
01/02/2023 
 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
Publicação condicionada à apresentação de     
documento com a confirmação da data de início das         
aulas e de comprovante de matrícula até 14/12/2020        
(Edital nº 14, 11.7). 

10 223.162-X 8 semestres 
 
24/11/2020 a 
24/11/2024 

40h Doutorado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL  
Publicação condicionada à apresentação de     
documento com a confirmação da data de início das         
aulas e de comprovante de matrícula até 14/12/2020        
(Edital nº 14, 11.7). 

11 228.317-4 8 semestres 
 
19/10/2020 a 
15/12/2024 
 
 

40h Doutorado em 
Psicologia 

Universidad de Ciencias 
Empresariales y 
Sociales - UCES 
Buenos Aires 
(Argentina) 

DESFAVORÁVEL 
- O documento apresentado como Comprovante de       
reconhecimento do curso não atende ao exigido em        
edital (Edital 14, 2.1, “j”). 
-Esclarecer a quantidade de semestres de duração do        
curso, pois há informações discordantes nos      
documentos. 
- Em caso de parecer favorável após a fase de recurso,           
deve apresentar comprovante de vínculo com a IES até         
14/12/2020 (Edital nº 14, 11.7). 

12 226.484-6 4 semestres 
 
01/12/2020 a 
01/12/2022 
 

? Mestrado em Ciências 
da Linguagem 

Universidade do Minho - 
Braga, Portugal 

DESFAVORÁVEL 
- Não apresentou o Parecer da Chefia Imediata (Edital         
nº 14, 2.1, “b”). 
- Não apresentou a Carta de justificativa e de         
exposição de motivos disponível no Portal EAPE       
(Edital nº 14, 2.1, “c”). 
- Não apresentou o Termo de Compromisso para        
afastamento remunerado para estudos (Edital nº 14,       
2.1, “d”). 
- Não apresentou a cópia do último contracheque        
(Edital nº 14, 2.1, “e”). 
- Não apresentou a Ficha Cadastral (Edital nº 14, 2.1,          
“f”). 
- Não apresentou o Comprovante de inscrição, de        
admissão, de aprovação, de classificação ou de       
matrícula no programa de pós-graduação (Edital nº 14,        
2.1, “g”). 
- Não apresentou a declaração acadêmica de       
dedicação exclusiva ou comprovante de modalidade      
presencial (Edital nº 14, 2.1, “h”). 
- Não apresentou o Regimento, regulamento ou       
prospecto do curso (Edital nº 14, 2.1, “i”). 
- Não apresentou o comprovante de reconhecimento       
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do curso ou da IES pelo órgão competente (Edital nº          
14, 2.1, “j”). 
- Não apresentou o Projeto ou pré-projeto de pesquisa         
com foco na Educação Básica (Edital nº 14, 2.1, “k”). 
- Não encaminhou o processo à Corregedoria da        
SEEDF e à Subsecretaria de Gestão de Pessoas        
(SUGEP) (Edital nº 14, 2.2). 

13 175.287-1 4 semestres 
 
01/03/2021 a 
31/12/2022 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
- Apresentar documento com a data de início das         
aulas. 
- O documento apresentado como comprovante de       
inscrição, de admissão, de aprovação, de classificação       
ou de matrícula no programa de pós-graduação não é         
válido (Edital nº 14, 2.1, “g”). 
- Em caso de parecer favorável após a fase de recurso,           
deve apresentar comprovante de vínculo com a IES até         
14/12/2020 (Edital nº 14, 11.7). 

14 202.302-4 
 

4 semestres 
 
14/10/2020 a 
13/10/2022 
 
 
 
 

40h 1ª opção: 
Mestrado Acadêmico 
em Ciências da 
Educação - 
Desenvolvimento 
Curricular e Avaliação 
 
2ª opção: Mestrado 
Acadêmico em 
Estudos da Criança: 
Supervisão, Pedagogia 
e Interculturalidade na 
Infância 
------------------------- 
1ª opção: 
Mestrado Acadêmico 
em Ciências da 
Educação: Animação 
Sociocultural - 
Tecnologia Educativa - 
Supervisão 
Pedagógica 
 
2ª opção: Mestrado 
Acadêmico em 
Educação Pré-escolar 

Universidade do Minho - 
Braga (Portugal) 
-------------------- 
Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto 
Douro - Vila Real 
(Portugal) 

DESFAVORÁVEL 
 
- Definir o curso e a universidade para a qual requer o            
afastamento remunerado.  
- Não apresentou comprovante de inscrição, de       
admissão, de aprovação, de classificação ou de       
matrícula no programa de pós-graduação referente aos       
cursos da UTAD (Edital nº 14, 2.1, “g”).  
- Os documentos apresentados como comprovantes de       
inscrição dos cursos da Universidade do Minho não        
são válidos (Edital nº 14, 2.1, “g”).  
- Não apresentou declaração acadêmica de dedicação       
exclusiva ou comprovante de modalidade presencial      
(Edital nº 14, 2.1, “h”). 
- Apresentar documento da Universidade do Minho       
esclarecendo o funcionamento da modalidade     
b-learning (Edital nº 14, 1.4, IV). 
- Não apresentou Regimento, regulamento ou      
prospecto do curso referente à 2ª opção da UTAD         
(Edital nº 14, 2.1, “i”).  
- Não apresentou comprovante de reconhecimento do       
curso ou da IES pelo órgão competente (Edital nº 14,          
2.1, “j”).  
- Em caso de parecer favorável após a fase de recurso,           
deve apresentar comprovante de vínculo com a IES até         
14/12/2020 (Edital nº 14, 11.7). 
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e Ensino do 1º Ciclo 
do Ensino Básico 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


