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RESULTADO PRELIMINAR - 1ª ETAPA 

 
 

CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO 
 

  
Matrícula 

 

Nº de 
semestres/ 
Período do 

ARE 

 
Carga 
horária 

de afast. 

 
Nível e nome do 

curso 

 
IES/Cidade 

 
Parecer da Comissão  

de Afastamento Remunerado para Estudos 
 

1 175.242-1 04  
03/03/2021 a 
19/12/2022 

40h Mestrado Profissional 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou declaração de dedicação exclusiva       
ou comprovante de modalidade presencial (Edital nº 30,        
2.1, “h”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

2 27.215-9 e 
237.462-5  

04 
03/03/2021 a 
12/12/2022 

60h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”).  
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

3 228.743-9 03 
03/03/2021 a 
15/04/2022 

20h Mestrado Profissional 
em Ensino de 
Biologia 
 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- O Parecer da chefia imediata não foi assinado (Edital          
nº 30, 2.1, “b”). 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        



pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”).  
 

4 31.001-8 08 
03/03/2021 a 
17/12/2024 

40h Doutorado em 
Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”).  
 

5 222.539-5 04 
03/03/2021 a  
01/02/2023 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou declaração de dedicação exclusiva       
ou comprovante de modalidade presencial (Edital nº 30,        
2.1, “h”). 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

6 230.701-4 04 
03/03/2021 a 
01/02/2023 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 
 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de matrícula até      
01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7).  
 

7 223.469-6 04 
03/03/2021 a 
30/12/2022 

20h Mestrado Profissional 
em Artes 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- O documento apresentado como comprovante de       
reconhecimento do curso não atende ao exigido em        
edital (Edital nº 30, 2.1, “i”). 
 

- Em caso de parecer favorável após a fase de           
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

8 226.208-8 04 
03/03/2021 a 
28/02/2023 
 
 

40h Mestrado Acadêmico 
em Estado, Governo 
e Políticas Públicas 

Faculdade 
Latino-americana de 
Ciências Sociais - Flacso 
Brasil / Brasília 

DESFAVORÁVEL 
 
- O documento Ficha Cadastral não atende ao exigido         
em edital (Edital nº 30, 2.1, “f”). 
 
- Não apresentou declaração acadêmica de dedicação       
exclusiva ou comprovante de modalidade presencial      
(Edital nº 30, 2.1, “h”). 
 
- Não apresentou regimento, regulamento ou prospecto       



do curso (Edital nº 30, 2.1, “i”). 
 
- Não apresentou comprovante de reconhecimento do       
curso ou da IES pelo órgão competente (Edital nº 30,          
2.1, “j”). 
 
- Não apresentou projeto ou pré-projeto de pesquisa        
(Edital nº 30, 2.1, “k”). 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
  
- Não apresentou histórico escolar da IES evidenciando        
as disciplinas cursadas e o semestre/ano de início do         
curso (Edital nº 30, 2.1, “m”).  
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

9 38.934-X e 
237.771-3 

04 
08/03/2021 a 
30/12/2022 

40h, 
sendo 
20h vesp 
e 
20h not 
(parcial) 

 

Mestrado Profissional 
em Artes Visuais 

Instituto Federal de Goiás / 
Aparecida de Goiânia 

DESFAVORÁVEL 
 
- O documento apresentado como Regimento do curso        
não atende ao exigido em edital, pois se trata de          
Reforma Curricular (Edital nº 30, 2.1, “i”).  
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”).  
 
- Cancelar requerimento e parecer da chefia imediata        
inseridos no processo fora do prazo de inscrição e         
incluir novos documentos na fase de recursos.  
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

10 181.086-3 08 
03/03/2021 a  
03/03/2025 

40h Doutorado em 
Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de vínculo com a IES        
até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

11 237.301-7 04 
03/03/2021 a 
01/02/2023 

20h  Mestrado Profissional 
em Artes 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       



apresentação do comprovante de matrícula até      
01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

12 235.091-2 04 
03/03/2021 a  
03/03/2023 
 
 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás - PUC / 
Goiânia 

FAVORÁVEL 
 
- A data de término do afastamento foi alterada tendo          
em vista o art. 67 da Portaria nº 210, que prevê que            
afastamento para mestrado será de, no máximo, 2        
anos. 
 
- A publicação da autorização está condicionada à        
apresentação do comprovante de vínculo com a IES        
até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

13 175.915-9 08 
03/03/2021 a  
03/02/2025 

40h Doutorado em 
Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

14 201.468-8 08 
03/03/2021 a 
03/03/2025 

40h Doutorado em 
Educação  

Universidade de Brasília 
  

DESFAVORÁVEL 
 
- O documento apresentado como comprovante de       
reconhecimento do curso não atende ao exigido em        
edital (Edital nº 30, 2.1, “i”). 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

15 201.343-6 04 
03/03/2021 a 
01/02/2023 

40h Mestrado Profissional 
em Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de matrícula até      
01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 



16  239.185-6 04 
05/03/2021 a 
03/03/2023 
 
 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade Estadual de 
Goiás - UEG / Inhumas 

DESFAVORÁVEL 
 
- O documento apresentado como comprovante de       
modalidade presencial não atende ao exigido em edital        
(Edital nº 30, 2.1, “h”). 
 
- O documento apresentado como Regimento do curso        
consiste em regimento geral da pós-graduação;      
portanto, não atende ao exigido em edital (Edital nº 30,          
2.1, “i”).  
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
  
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

17 228.444-8 04 
03/03/2021 a  
15/12/2022 

40h Mestrado Profissional 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- O comprovante de matrícula foi anexado fora do         
prazo de inscrição. Cancelar o documento e incluir o         
comprovante de matrícula na fase de recursos (Edital        
nº 30, 11.4). 
 

18 205.440-X 08 
08/02/2021 a 
20/12/2024 

40h Doutorado em 
Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “i”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

19 26.770-8 08 
03/03/2021 a 
30/12/2024 

40h Doutorado 
Acadêmico em 
Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de matrícula até      
01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 



20 239.283-6 04 
03/03/2021 a  
01/02/2023 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- O documento apresentado como comprovante de       
reconhecimento do curso não atende ao exigido em        
edital (Edital nº 30, 2.1, “j”). 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

21  231.177-1 04  
03/03/2021 a 
30/12/2022 

40h Mestrado Profissional 
em Artes 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de matrícula até      
01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

22 175.377-0 04 
03/03/2021 a  
16/12/2022 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade Católica de 
Brasília 

DESFAVORÁVEL 
 
- A Carta de justificativa deve apresentar assinatura        
manuscrita (Edital nº 30, 2.1, “c”). 
 
- O Termo de Compromisso deve apresentar assinatura        
manuscrita (Edital nº 30, 2.1, “d”). 
 
- O documento apresentado como declaração de       
modalidade presencial não atende ao exigido em edital        
(Edital nº 30, 2.1, “h”). 
 
- O comprovante de reconhecimento do curso ou da         
IES pelo órgão competente não atende ao exigido em         
edital (Edital nº 30, 2.1, “j”). 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

23 216.552-X 08 
03/03/2021 a 
20/12/2024 

40h Doutorado em 
Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de matrícula até      



01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

24 230.400-7 04 
03/03/2021 a  
15/12/2022 

40h Mestrado Profissional 
em Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de vínculo com a IES        
até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

25 175.690-7 08 
03/03/2021 a 
01/02/2025 

40h Doutorado em 
Educação Física 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
 

26 35.099-0 04 
03/03/2021 a 
20/12/2022 

? Mestrado Acadêmico 
em Processos de 
Desenvolvimento 
Humano e Saúde 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não respondeu aos itens c.2, c.3 e c.4 da Carta de            
Justificativa e de Exposição de Motivos (Edital nº 30,         
2.1, “c”). 
 
- O documento apresentado como declaração de       
modalidade presencial não atende ao exigido em edital        
(Edital nº 30, 2.1, “h”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

27 43.720-4 05 
03/03/2021 a 
01/08/2023 

40h Doutorado em 
Psicologia Clínica e 
Cultura 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- O documento apresentado como comprovante de       
modalidade presencial não atende ao exigido em edital        
(Edital nº 30, 2.1, “h”). 
 

28 35.431-7 04 
03/03/2021 a  
20/12/2022 

40h Mestrado Profissional 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL  
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 

29 230.914-9 e 
226.302-5  

04 
03/03/2021 a 
01/02/2023 

? Mestrado Profissional 
em Artes 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Não é possível afastamento de 50h, conforme        



solicitado. Segundo o Edital nº 30, o afastamento pode         
ser de 20h, 40h ou 60h. Em cursos que exigem          
atividade laboral, o afastamento pode ser parcial na        
carga de 40h com afastamento integral na carga de 20h          
ou pode ser apenas afastamento integral na carga de         
20h. Esclarecer, por meio de recursos, a carga para a          
qual requer afastamento após planejar com a(s)       
chefia(s) imediata(s) (Edital nº 30, 1.4, “IX”). 
 
- Faltam declarações da Corregedoria e da GEVOF        
referentes à matrícula 226.302-5. 
 

30 228.820-6 04 
05/04/2021 a 
05/04/2023 

40h Mestrado Acadêmico 
em Territórios e 
Expressões Culturais 
no Cerrado 

Universidade Estadual de 
Goiás - UEG / Anápolis 

DESFAVORÁVEL 
 
- O termo de compromisso apresentado está       
incompleto (não consta o item 15 nem número de         
telefone) (Edital nº 30, 2.1, “d”). 
 
- O documento apresentado como comprovante de       
reconhecimento do curso ou da IES não atende ao         
exigido em edital (Edital nº 30, 2.1, “j”).  
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “i”).  
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

31 228.892-3 04  
03/03/2021 a 
01/02/2023 

40h Mestrado Acadêmico 
em História 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- O parecer da chefia imediata não foi assinado (Edital          
nº 30, 2.1, “b”). 
 
- O projeto de pesquisa não apresenta foco na         
Educação Básica (Edital nº 30, 2.1, “k”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 



32 203.255-4 04 
03/03/2021 a 
30/01/2023 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- O documento apresentado como Regimento do curso        
consiste em Regimento da Faculdade de Educação;       
portanto, não atende ao exigido em edital (Edital nº 30,          
2.1, “i”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

33 214.023-3 04 
05/03/2021 a 
12/12/2022 

20h Mestrado Profissional 
em Artes 

Universidade de Brasília 
(UDESC) 

DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou declaração acadêmica de dedicação       
exclusiva ou comprovante de modalidade presencial      
(Edital nº 30, 2.1, “h”). 
 
- O documento apresentado como Regimento do curso        
não atende ao exigido em edital (Edital nº 30, 2.1, “i”).  
 
- Não apresentou comprovante de reconhecimento do       
curso (Edital nº 30, 2.1, “j”). 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

34 33.043-4 04 
03/03/2021 a 
31/12/2022 

20h 
 

Mestrado Profissional 
em Artes 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou declaração acadêmica de dedicação       
exclusiva ou comprovante de modalidade presencial      
(Edital nº 30, 2.1, “h”). 
 
- O documento apresentado como comprovante de       
reconhecimento do curso não atende ao exigido em        
edital (Edital nº 30, 2.1, “i”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

35 39.719-9 04 
03/03/2021 a 
20/12/2022 

40h Mestrado Profissional 
em Artes 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Apresentou o formulário Termo de Compromisso       



incompleto (Edital nº 30, 2.1, “d”). 
 
- O documento Ficha Cadastral não atende ao exigido         
em edital (Edital nº 30, 2.1, “f”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

36 206.754-4 04 
03/03/2021 a 
28/02/2023 

40h Mestrado em 
Educação 

Universidade Católica de 
Brasília 

DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

37 223.009-7 04 
03/03/2021 a  
20/12/2022 

40h Mestrado Profissional 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

38 223.279-0 08 
03/03/2021 a 
30/12/2024 

20h Doutorado em 
Sociedade, 
Tecnologia e 
Inovação 
Gerontológica 

Universidade Católica de 
Brasília 

DESFAVORÁVEL 
 
- Apresentou o formulário Termo de Compromisso de        
seleções anteriores (Edital nº 30, 2.1.2). 
 
- Não apresentou comprovante de reconhecimento do       
curso ou da IES pelo órgão competente (Edital nº 30,          
2.1, “j”).  
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “i”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 



39 228.472-3 04 
03/03/2021 a 
30/12/2022 

40h Mestrado em 
Educação 

Universidade Estadual de 
Campinas - UNICAMP / 
Campinas 

DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

40 200.178-0 04 
03/03/2021 a 
31/10/2022 

40h Mestrado Acadêmico 
em Artes Visuais 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 

41 30.015-2 04 
03/03/2021 a 
20/12/2022 
 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília  FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de matrícula até      
01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

42 49.232-9 ? 
 
03/03/2021 a ? 
 
 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Esclarecer a quantidade de semestres / data final de          
afastamento remunerado, pois há informações     
divergentes no processo. 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

43 220.971-3 04 
03/03/2021 a 
01/02/2023 

40h Mestrado Profissional 
em Artes 

Universidade de Brasília  DESFAVORÁVEL 
 
- Apresentou o formulário Termo de Compromisso de        
seleções anteriores (Edital nº 30, 2.1.2). 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
  
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

44 35.522-4 08 
03/03/2021 a 
23/12/2024 

40h Doutorado 
Acadêmico em 
Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- A declaração da DICAF informa que a servidora         
obteve afastamento remunerado anterior. Preencher     
novo requerimento em que conste os dados do        
afastamento para mestrado e cancelar o inicial, no qual         



não consta a informação.  
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

45 30.493-X 04 
03/03/2021 a  
01/02/2023 

40h Mestrado Profissional 
em Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de vínculo com a IES        
até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

46 205.667-4 03 
03/03/2021 a 
30/06/2022 

40h Mestrado Profissional 
em Filosofia 

Universidade Federal do 
Paraná - UFPR / União da 
Vitória 

DESFAVORÁVEL 
 
- O texto na Carta de Justificativa está incompleto e          
prejudicou a compreensão das respostas aos itens       
exigidos em edital (Edital nº 30, 2.1, “c”). 
 
- Apresentou o formulário Termo de Compromisso de        
seleções anteriores (Edital nº 30, 2.1.2). 
 
- O documento Ficha Cadastral não atende ao exigido         
em edital (Edital nº 30, 2.1, “f”). 
 
- O documento apresentado como comprovante de       
modalidade presencial não atende ao exigido em edital        
(Edital nº 30, 2.1, “h”).  
 
- O documento apresentado como Regimento do curso        
não atende ao exigido em edital, pois se trata do          
Regulamento do Programa de Mestrado Profissional      
para Qualificação de Professores da Rede Pública da        
Educação Básica (Edital nº 30, 2.1, “i”).  
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “i”). 
  
- Não apresentou Histórico escolar da IES evidenciando        
as disciplinas cursadas e o semestre/ano de início do         
curso (Edital nº 30, 2.1, “m”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 



47 229.754-X 08 
03/03/2021 a  
03/02/2025 

40h Doutorado em 
Educação Física 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
 
 

48  224.621-X 04 
03/03/2021 a 
30/12/2022  

40h Mestrado Profissional 
em Artes 

Universidade de Brasília  DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
  
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

49 212.220-0 01 
03/03/2021 a ? 
 
 

40h Mestrado Profissional 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
  
- Esclarecer data de término do curso, pois há         
informações divergentes no processo. 
 

50 229.631-4 04 
03/03/2021 a 
15/12/2022 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de matrícula até      
01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

51 31.017-4 08 
03/03/2021 a 
30/12/2024 

40h Doutorado em 
Psicologia do 
Desenvolvimento e 
Escolar 
 
 
 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

52 175.229-4 04 
15/03/2021 a 
15/03/2023 
 
 

40h Mestrado Acadêmico 
em Linguística 
Aplicada 

Universidade Estadual de 
Campinas - UNICAMP / 
Campinas 
 

DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
  
- A data de término do afastamento foi alterada tendo          
em vista o art. 67 da Portaria nº 210, que prevê que            
afastamento para mestrado será de, no máximo, 2        



anos.  
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

53 228.970-9 08 
03/03/2021 a 
30/12/2024 

40h Doutorado em 
História 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”).  
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

54 37.527-6 03 
03/03/2021 a  
01/08/2022 

40h Pós-doutorado em 
Crítica Social 

Universidade do Estado da 
Bahia - UNEB / Alagoinhas 

DESFAVORÁVEL 
 
- O documento apresentado como comprovante de       
modalidade presencial não atende ao exigido em edital        
(Edital nº 30, 2.1, “h”). 
 
- O documento apresentado como Regimento do curso        
consiste em Regimento geral da pós-graduação;      
portanto, não atende ao exigido em edital (Edital nº 30,          
2.1, “i”). 
 
- O documento apresentado como comprovante de       
reconhecimento do curso não atende ao exigido em        
edital (Edital nº 30, 2.1, “j”). 
 

55 223.162-X 08 
03/03/2021 a 
03/02/2025 

40h Doutorado em 
Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de matrícula até      
01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7).  
 

56 37.215-3 08 
03/03/2021 a 
20/12/2024 

40h Doutorado em 
Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Apresentou o formulário Termo de Compromisso       
incompleto (Edital nº 30, 2.1, “d”). 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “i”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       



a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

57 237.310-6 ? 
 
03/03/2021 a  
? 

40h Mestrado Acadêmico 
em Música 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Esclarecer a quantidade de semestres solicitada, pois        
há informações divergentes no processo.  
- Apresentar comprovante da universidade com a data        
provável de término do curso. 
 

58 224.288-5 04 
03/03/2021 a  
01/03/2023 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de vínculo com a IES        
até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

59 34.446-X 04 
03/03/2021 a 
31/10/2022  

40h Mestrado Acadêmico 
em Artes Visuais 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 

60 208.239-X 08 
03/03/2021 a  
03/03/2025 

40h Doutorado em 
Ciências do 
Comportamento 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou declaração de dedicação exclusiva       
ou comprovante de modalidade presencial (Edital nº 30,        
2.1, “h”). 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 

61 39.131-X 04 
03/03/2021 a 
02/12/2022 

? Mestrado em 
Educação 

Universidade Católica de 
Brasília 

DESFAVORÁVEL 
 
- Não respondeu aos itens c.3 e c.4 da Carta de           
Justificativa e de Exposição de Motivos (Edital nº 30,         
2.1, “c”). 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 

62 175.240-5 04 
01/02/2021 a 
01/02/2023 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”).  
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 



63 229.731-0 08 
03/03/2021 a 
03/03/2025 

40h Doutorado em 
Educação Física 

Universidade Católica de 
Brasília 

DESFAVORÁVEL 
 
- O projeto não apresenta foco na Educação Básica         
(Edital nº 30, 2.1, “k”). 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

64 227.945-2 08 
03/03/2021 a 
30/12/2024 

40h Doutorado em 
Direitos Humanos e 
Cidadania 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- O documento apresentado como comprovante de       
reconhecimento do curso ou da IES não atende ao         
exigido em edital (Edital nº 30, 2.1, “j”).  
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

65 230.306-X 
 

04 
03/03/2021 a 
30/12/2022 

40h Mestrado Profissional 
em Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- O documento apresentado como Regimento do curso        
não atende ao exigido em edital (Edital nº 30, 2.1, “i”).  
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 



66 206.705-6  e 
203.680-0  

03  
03/03/2021 a 
31/08/2022 

60h Mestrado em Artes 
Cênicas  

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Os Pareceres da chefia imediata não foram        
preenchidos adequadamente. Constam campos em     
branco (Edital nº 30, 2.1, “b”). Além disso, um deles foi           
inserido fora do prazo de inscrições. Cancelar o        
documento intempestivo e incluir novos pareceres na       
fase de recursos. 
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “i”). 
 
- A CARE solicita que seja aberto um novo processo          
para o encaminhamento dos documentos destinados à       
SUBEB, os quais devem ser cancelados no processo        
de afastamento.  
 

67 210.779-1 08 
03/03/2021 a 
18/12/2024 

40h Doutorado em 
Ciências do 
Comportamento 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de matrícula até      
01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

68  220.632-3 ? 
 
03/03/2021 a 
? 
 
 

40h Mestrado Acadêmico 
em Música 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- Esclarecer a quantidade de semestres solicitada, pois        
há informações divergentes no processo.  
 
- Apresentar comprovante da universidade com a data        
provável de término do curso. 
 

69 66.140-6 08 
03/03/2021 a 
12/12/2024 

40h Doutorado em 
Educação 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- O parecer da chefia imediata deve ser feito em          
formulário disponível no SEI (Edital nº 30, 2.1, “ b”). O           
formulário que foi utilizado é exclusivo para servidores        
cedidos que não têm acesso ao SEI.  
 
- O documento apresentado como comprovante de       
reconhecimento do curso não atende ao exigido em        
edital (Edital nº 30, 2.1, “i”).  
 
- Não apresentou documento da IES com       
regulamentação sobre o ensino remoto no período da        
pandemia (Edital nº 30, 2.1, “l”). 
 
- O documento apresentado como comprovante de       



 
 
 
 
 
 

matrícula não é válido (não tem autenticação digital) e         
foi anexado fora do prazo de inscrição. Cancelar o         
documento e incluir comprovante válido na fase de        
recursos. 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 

70  226.638-5 04 
03/03/2021 a 
03/03/2023 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade Católica de 
Brasília 

DESFAVORÁVEL 
 
- A Carta de Justificativa deve ser apresentada no         
formulário indicado em edital e deve ter assinatura        
manuscrita (Edital nº 30, 2.1, “c”). 
 
- O termo de compromisso apresentado está       
incompleto (não consta o item 15) (Edital nº 30, 2.1,          
“d”). 
 
- O documento apresentado como comprovante de       
modalidade presencial não atende ao exigido em edital        
(Edital nº 30, 2.1, “h”). 
 
- O documento apresentado como Regimento do curso        
consiste em Regulamento Geral da UCB; portanto, não        
atende ao exigido em edital (Edital nº 30, 2.1, “i”). 
 

71  219.890-8 04 
03/03/2021 a 
30/12/2022 

40h Mestrado Profissional 
em Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do 
comprovante de matrícula até 01/04/2021 (Edital nº 30,        
11.7). 
 

72 203.705-X 04 
03/03/2021 a 
01/02/2023 

40h Mestrado Profissional 
em Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de matrícula até      
01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
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Nível e nome do 
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Parecer da Comissão  

de Afastamento Remunerado para Estudos 
 

1 215.348-3 
 

04 
03/03/2021 a 
01/02/2023 

40h Mestrado Acadêmico 
em Educação 

Universidade de Brasília FAVORÁVEL 
 
A publicação da autorização está condicionada à       
apresentação do comprovante de vínculo com a IES        
até 01/04/2021 (Edital nº 31, 11.7). 
 

2 227.783-2 04 
03/03/2021 a 
30/12/2022 

40h Mestrado Acadêmico 
em Psicologia do 
Desenvolvimento e 
Escolar 

Universidade de Brasília DESFAVORÁVEL 
 
- O documento Ficha Cadastral não atende ao exigido         
em edital (Edital nº 30, 2.1, “f”). 
 
- Em caso de parecer favorável após a fase de          
recursos, deve apresentar comprovante de vínculo com       
a IES até 01/04/2021 (Edital nº 30, 11.7). 
 


