
 
ATIVIDADES ESPORÁDICAS 

CHECK-LIST DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM COMPOR O PROCESSO E FLUXO DE PROCEDIMENTOS 

      PROCESSO N°: 

DOCUMENTOS 

1. Formulário de solicitação de atividades esporádicas, em modelo padronizado pela CPPD. 
(disponível na página da CPPD). 

 2. Carta do interessado justificando a solicitação e contendo informações sobre a atividade a ser 
realizada. 

3. Solicitação formal da Instituição onde a atividade esporádica acontecerá (carta, email, memorando, 
ofício, etc), contendo o convite direcionado ao interessado indicando a atividade a ser realizada, o 
local de realização, a data de início e término, a carga horária mensal e total, a retribuição pecuniária 
a ser paga, a forma de pagamento e um cronograma das atividades. 

 
4. Parecer do Departamento ao qual o docente está vinculado autorizando a realização da atividade 

solicitada. 

5. Relatório Final da Atividade Esporádica, a ser entregue em até 30 dias após o encerramento da 
mesma. 

 
FLUXO 

 
 
 
 
 
 
 

1. O docente DE interessado em realizar atividades esporádicas deverá: 

 Juntar a documentação acima descrita (documentos 1 a 4); 

 Abrir, no setor de protocolo do campus, um processo de “atividades esporádicas”, e  

 Encaminhar o processo à CPPD. 
 2. A CPPD, após análise e parecer, encaminha o processo para o DRH do Campus para ciência do 

docente. 
3. Após ciência do docente, o DRH do Campus encaminha o processo à CPPD para arquivamento 

temporário até a entrega do relatório final da atividade realizada. 
4. Após o encerramento da atividade, o docente deverá, em até 30 dias, elaborar um Relatório Final 

da Atividade Esporádica e encaminhá-lo à CPPD. 
5. A CPPD, incluirá o relatório ao processo e, após análise e parecer, encaminhará o processo ao DRH 

do Campus para ciência do docente e posterior envio do processo ao DRH-Central para 
arquivamento na pasta funcional do servidor. 

OBSERVAÇÕES 
 1. O solicitante deverá checar as datas das reuniões ordinárias da CPPD e se programar, de modo a 

enviar o processo em tempo hábil para que a solicitação seja apreciada antes do início das 
atividades.  

2.  
 

3. A CPPD só se manifestará sobre atividades ainda não realizadas. 

4. O processo encaminhado com documentação incompleta ou que não atender ao procedimento 
previsto será devolvido à unidade acadêmica para as devidas adequações e correções, 
independentemente da data de início da referida atividade. 

 
5. No prazo máximo de 30 dias do final da atividade, o docente deverá encaminhar à CPPD, o relatório 

das atividades desenvolvidas sob pena de ter novas solicitações de atividades esporádicas 
bloqueadas até a entrega do relatório.  

Observações: 
 
 
 
  


