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COLABORAÇÃO TÉCNICA 

DEFINIÇÃO: 
Colaboração Técnica é o afastamento do servidor de suas funções, para prestar colaboração a 
outra instituição federal de ensino ou de pesquisa e ao Ministério da Educação, com ônus para a 
instituição de origem, devendo estar vinculados a projeto ou convênio com prazos e finalidades 
objetivamente definidos, caracterizando o interesse recíproco entre as instituições. 

 
REQUISITOS: 

• Existência de Termo de Colaboração ou convênio entre as instituições, com objetivo definido 

visando a transferência de conhecimentos através da participação de um servidor ou grupo 

de servidores, que farão de modo preferencial um intercâmbio de experiências acadêmicas 

e administrativas, através do desenvolvimento de um ou mais projetos. 

• O(s) Servidor(es) deve(m) está aprovados no Estágio Probatório. 

 
INFORMAÇÕES GERAIS: 

A licença é por prazo determinado não excedendo a 4 (quatro) anos e poderá ser interrompida 

no interesse da Administração ou, a pedido do servidor, consistindo numa modalidade de 

movimentação externa temporária visando ao desenvolvimento de um projeto pelo servidor 

em outra instituição federal de ensino, com a remuneração a cargo da instituição de origem 

do servidor. 

Na colaboração Técnica as despesas com o deslocamento e hospedagem ficarão por conta 

do servidor e a frequência mensal deverá ser encaminhada a unidade de origem, pela 

unidade que o servidor prestará colaboração. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

• Abertura de Processo, instruído com Requerimento do servidor e Projeto de 

Colaboração Técnica, com prazos e finalidades objetivamente 

definidos, caracterizando o interesse recíproco entre as instituições; 

• Termo de Renúncia de Ajuda de Custo; 

• Manifestação favorável à colaboração técnica, emitida pela IFE onde o servidor 

prestará colaboração ou pelo MEC. 

 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL: 

• Manifestação da chefia imediata e concordância da Direção do Centro ou do 

Dirigente da unidade de Lotação do Servidor; 

• Instrução da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal, indicando inclusive a situação do 

quadro de servidores (do respectivo cargo) da unidade de lotação; 

• Instrução da Pró-Reitoria de Planejamento quanto a existência de Convênio e/ou 

Projeto interinstitucional que abarque o Projeto apresentado; 

• Deliberação do Reitor, com emissão de Portaria concessiva, contendo o período de 

vigência da Colaboração Técnica. 

 
BASE LEGAL: 

Art. 20 da Lei 8.112/1990 
Art. 26-A da Lei 11.091/2005 - TAE 
Art. 30 da Lei 12.772/2012 – MAG-SUP 

 


