
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA
 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO ACADÊMICO
BLOCO A                                             IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

Eu, _________________________________________________________________, matrícula:________________,

endereço residencial:_____________________________________________________________________________,

cidade: ______________________, telefone: ___________________,  e-mail:_______________________________  

curso____________________________________  instituição de ensino:____________________________________

apresento, de acordo com o Termo de Compromisso assinado, relatório do ____ semestre de __________.

Período de afastamento: ____ semestre de 20____   a    ____  semestre de 20____

 BLOCO B

DISCIPLINAS CURSADAS NO PERÍODO
Nº de

créditos
Menção

Frequência
%

       DISCIPLINAS A CURSAR NO SEMESTRE SEGUINTE
Nº de

créditos

 

 TOTAL DE CRÉDITOS A CURSAR:

 DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO:

OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PERÍODO

 

Data: ____/____/_______                                                                _______________________________________
                                                                                                     Assinatura do servidor afastado



BLOCO C PARECER DO ORIENTADOR SOBRE O DESEMPENHO DO ESTUDANTE

 NOME DO ORIENTADOR: _____________________________________________________________________

 Data: ______/______/_______                                   _______________________________________________
                                                                                                        Assinatura e matrícula na Instituição

Obs.:  Este  formulário  deverá  ser  enviado  ao  Setor  de  Afastamento  Remunerado  para  Estudos
acompanhado do histórico escolar  atualizado confirmando as informações prestadas no Bloco B,
bem como de comprovante de matrícula do semestre em curso, conforme Portaria nº 210, de 19 de
junho de 2019:

Art. 51. O servidor beneficiado com o afastamento remunerado para estudos tem como dever:

VI - apresentar, ao término de cada semestre letivo, os seguintes documentos:
a) relatório de desempenho acadêmico;
b) histórico escolar atualizado e
c) declaração de aluno regular ou comprovante de matrícula do semestre seguinte, quando for o caso;

Art. 55. Terá seu afastamento remunerado para estudos cancelado, devendo retornar imediatamente às suas
atividades na SEEDF, o servidor que:

I  -  não  apresentar  à  EAPE  relatório  semestral  de  desempenho  acadêmico  do  curso  para  o  qual  obteve
autorização, nos seguintes prazos:  até o último dia útil do mês de agosto do corrente ano, para o primeiro
semestre, e até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente, para o segundo semestre.


