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SOLICITAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

(Lei nº 11.091/2005, Decreto nº 5.824/2006, Ofício C SEI nº 2/2019/CGCAR/ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME) 

Cadastrar e encaminhar PROCESSO DIGITAL no 
SPA https://solar.egestao.ufsc.br/solar/ 

SETOR RESPONSÁVEL: CADC/DDP 
GRUPO DE ASSUNTO: 235 – QUALIFICAÇÃO 
ASSUNTO: 1215 - QUALIFICAÇÃO - INCENTIVO 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: 

CPF:      SIAPE: 

Cargo: 

Lotação: 

E-mail Institucional:  Ramal na UFSC: 

E-mail Pessoal:  Celular: 

OBSERVAÇÕES 

 Anexar documentação com autenticação (confere com original) digital (https://
assina.ufsc.br/)

 Anexar diploma/certificado ou documentação provisória de acordo com o Ofício Circular SEI nº 2/2019/
CGCAR ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME e o Ofício Circular nº 9/2019/DDP, qual seja:

1- Documento formal expedido pela instituição de ensino responsável que declare expressamente a
conclusão efetiva do curso, a aprovação do interessado e a inexistência de qualquer pendência para a aquisição 
da titulação; e 

2- Comprovante de início de expedição do respectivo certificado ou diploma.

 Para os cursos de especialização realizados fora da UFSC, além do certificado ou o exigido nos referidos Ofícios,
é necessário apresentar também o Histórico Escolar, no qual deve constar:

 I - ato legal de credenciamento da instituição; 
     II - identificação do curso, período de realização, duração total, especificação da carga horária de cada 

atividade acadêmica; 
 III - elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso, com sua respectiva titulação. 

 No caso de apresentação da documentação provisória, é responsabilidade do requerente enviar
posteriormente cópia do documento definitivo (certificado/diploma)  para o

Setor de Arquivo Funcional – SEARF/PRODEGESP, para fins de inclusão em seu assentamento funcional.

Mais informações sobre Incentivo à Qualificação em: https://cadc.ufsc.br/incentivo-a-qualificacao/.

____________________________________________ 
Estou ciente das informações contidas neste formulário 

Assinatura 
(https://assina.ufsc.br/) 

https://prodegesp.ufsc.br/gabinete/searf/
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