
 

16/08/2021 4

Ó
RG

Ã
O

 S
O

LI
CI

TA
N

TE
RE

IT
O

RI
A

PR
O

G
EP

SE
RV

ID
O

R(
A

) E
 C

H
EF

IA

SE
CR

ET
A

RI
A

D
IP

A
P

D
IM

O
R

D
IC

A
T

Recepciona
Ofício

solicitando o
servidor(a)

Abre o processo no SEI
e encaminha à PROGEP

para análise

Assina Portaria
de Requisição e
devolve à DIPAP

Assina e devolve
à DIPAP

Despacha o
processo para

análise e
providencias

DIPAP

Consulta
pendências para
liberação do(a)

servidor(a)

Informar servidor e
chefia da requisição e

solicita data para
portaria

Entrar em contato com
servidor/chefia para

solucionar pendências

Prepara minuta
de portaria do

reitor

Dá ciência e
encaminha ao

Gabinete

Encaminha
portaria ao DOU
para publicação

Elabora minuta
de Ofício do
Reitor com
negativa da
requisição

Dá ciência e
encaminha ao

Gabinete

Encaminha ao Órgão
solicitante o Ofício R e

justificativas da negativa

Encaminha à
DICAT para

conhecimento

Encaminha à
DIMOR para
providências

Informa servidor(a)
e chefia da

publicação e prazos

Encaminhar Ofício do
reitor com cópia da

publicação ao Órgão
solicitante

Dá ciência no processo de
requisição e o devolvem à

DIPAP informando a data da
portaria

Providencia os
ajustes para liberação

Encaminha ofício de seu
representante máximo a
UFU solicitando a
requisição

Ofício justificando
impossibilidade da

requisição
Informa da publicação

da Portaria

Providências junto
ao Cadastro

Encerra-se o processo
na DIPAP

Requisição
INCONDICIONAL?

Servidor(a) possui
pendências?

Se encaixa nas condições
impostas por lei?

A requisição pode ser
solicitada de duas formas

e de dois grupos de
orgãos diferentes

Advocacia Geral da União
(AGU) / Defensoria Pública

da União (DPU) / Justiça
Eleitoral

Presidência ou
Vice-presidência da

República

INCONDICIONAL, quando não
depende de condições para que o

Orgão libere o servidor

CONDICIONADA, quando
não vincula o ato

liberativo a determinadas
condições impostas por lei.

De acordo com o
Decreto n° 9144/2017,
esta Requisição será
concedida por prazo

indeterminado

A requisição pode ser
encerrada a qualquer

momento por ato
unilateral do cessionário

ou servidor(a)

AFD do(a)
servidor(a)
atualizado

PORTARIA
PUBLICADA NO DOU

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO
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