
Orientações sobre férias para 
servidores da Universidade 
Federal Fluminense no 
contexto da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 28, de 25 
de março de 2020.



Sumário

1. Introdução

2. Agendamento de férias

3. Alteração de Férias

1. Servidores afastados ou 
em trabalho remoto

2. Servidores em regime 
presencial de trabalho

4. Cancelamento de Férias

1. Servidores afastados ou 
em trabalho remoto

2. Servidores em regime 
presencial de trabalho

5. Interrupção de Férias

6. Dúvidas e link úteis



Introdução1



Introdução
O Ministério da Economia através da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital e da Secretaria 
de Gestão e Desempenho de Pessoal, no contexto da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19), editou a Instrução 
Normativa nº 28 em 25 de março de 2020.

http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-28-de-25-de-marco-de-2020-249807751


Introdução
A instrução trouxe algumas mudanças em relação às 
possibilidades de cancelamento, prorrogação ou alteração de 
férias dos servidores e empregados públicos que executam 
suas atividades remotamente ou que estejam afastados de 
suas atividades presenciais devido à pandemia do coronavírus
(COVID-19).



Introdução

Neste sentido, a Divisão de Direitos e Vantagens traz algumas 
orientações sobre a questão, visando adequar os 
procedimentos sobre férias adotados pela Universidade aos 
novos parâmetros estabelecidos pela referida norma.



“
Art. 6º Fica vedado o cancelamento, a prorrogação ou 
a alteração dos períodos de férias já programadas 
para os servidores que exerçam suas atividades 
remotamente ou que estejam afastados de suas 
atividades presenciais por força da Instrução 
Normativa nº 19, de 2020.

§1º O disposto no caput poderá ser afastado mediante 
autorização justificada específica de titular de cargo 
em comissão ou função de confiança de nível igual ou 
superior a 5 do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS.

➢ Voltar para o sumário



Agendamento 
de férias2



Agendamento de 
férias
As solicitações de férias realizadas antes ou durante a 
pandemia podem ser homologadas normalmente, uma vez que 
a norma apenas restringe o cancelamento, a prorrogação ou a 
alteração durante a da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-
19).



Agendamento de 
férias
Portanto, os servidores que ainda não solicitaram suas férias, 
podem solicitar normalmente através do Módulo Web Férias 
no SIGEPE (site) e as chefias podem homologar.

Caso o gestor necessite de senha para homologação, 
encaminhar e-mail para homologa.scap@.id.uff.br, 
informando CPF e a numeração da UORG.

▸ Voltar para o sumário



Alteração de 
Férias3



Servidores afastados ou em 
trabalho remoto
A instrução restringe a prorrogação ou a alteração dos 
períodos de férias já programadas para os servidores que 
exerçam suas atividades remotamente ou que estejam 
afastados de suas atividades presenciais por força da 
Instrução Normativa nº 19, de 2020, que trata sobre o 
coronavírus.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008


Servidores afastados ou em 
trabalho remoto
A prorrogação ou a alteração estão vedadas pela norma, 
exceto mediante autorização justificada específica de titular 
de cargo em comissão ou função de confiança de nível igual ou 
superior a 5 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores –
DAS.



Servidores afastados ou em 
trabalho remoto
No âmbito da Universidade Federal Fluminense, o titular de 
cargo em comissão ou função de confiança de nível igual a 5 do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS é a 
representado pela figura do Pró-Reitor. 



Servidores afastados ou em 
trabalho remoto
Caso o servidor possua autorização de um Pró-Reitor para 
alterar as férias, deve encaminhar um requerimento de 
alteração de férias devidamente preenchido e digitalizado, 
incluindo a justificativa, para o e-mail 
homologa.scap@id.uff.br e aguardar a alteração do período.

http://uff.br/sites/default/files/servicos/legislacao/requerimento_de_alteracao_de_ferias.pdf


Servidores afastados ou em 
trabalho remoto

O prazo para encaminhar o pedido de alteração é de 
pelo menos 30 dias antes do período já agendado. 



Serão aceitos apenas 
requerimentos de alteração de 
férias assinados por 
Pró-Reitores ou pelo Reitor, 
devidamente justificados.
Para acessar o requerimento, 
clique aqui clique aqui.

▸ Voltar para o sumário

http://uff.br/sites/default/files/servicos/legislacao/requerimento_de_alteracao_de_ferias.pdf


Servidores em regime 
presencial de trabalho
As solicitações de alteração de férias realizadas por servidores 
que não estejam afastados ou em trabalho remoto durante a 
pandemia podem ser homologadas normalmente, uma vez que 
a norma apenas restringe a prorrogação ou a alteração das 
férias de servidores afastados ou em trabalho remoto em 
virtude da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).



Servidores em regime 
presencial de trabalho
O módulo Férias Web do SIGEPE não está permitindo a 
alteração de férias para nenhum servidor com base na 
Orientação Normativa, mesmo para os servidores que estão 
em trabalho presencial.



Servidores em regime 
presencial de trabalho
Portanto, caso o servidor esteja em regime de trabalho 
presencial e deseje ou necessite alterar suas férias, um 
requerimento de alteração de férias devidamente preenchido 
e digitalizado, incluindo a justificativa, deve ser encaminhado 
para o e-mail homologa.scap@id.uff.br

http://uff.br/sites/default/files/servicos/legislacao/requerimento_de_alteracao_de_ferias.pdf


Servidores em regime 
presencial de trabalho

O prazo para encaminhar o pedido de alteração é de 
pelo menos 30 dias antes do período já agendado. 



Lembrando que nesses casos, o 
requerimento não precisa ser 
assinado por Pró-Reitores ou 
pelo Reitor, apenas pela chefia 
imediata do servidor, sendo 
devidamente justificados.
Para acessar o requerimento, 
clique aqui clique aqui.

▸ Voltar para o sumário

http://uff.br/sites/default/files/servicos/legislacao/requerimento_de_alteracao_de_ferias.pdf


Cancelamento 
de Férias4



Servidores afastados ou em 
trabalho remoto
A instrução restringe o cancelamento dos períodos de férias já 
programadas para os servidores que exerçam suas atividades 
remotamente ou que estejam afastados de suas atividades 
presenciais por força da Instrução Normativa nº 19, de 2020, 
que trata sobre o coronavírus.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008


Servidores afastados ou em 
trabalho remoto
O cancelamento de férias está vedado pela norma, exceto 
mediante autorização justificada específica de titular de cargo 
em comissão ou função de confiança de nível igual ou superior 
a 5 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS.



Servidores afastados ou em 
trabalho remoto
No âmbito da Universidade Federal Fluminense, o titular de 
cargo em comissão ou função de confiança de nível igual a 5 do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS é a 
representado pela figura do Pró-Reitor. 



Servidores afastados ou em 
trabalho remoto
Caso o servidor possua autorização de um Pró-Reitor para 
cancelar as férias, deve abrir um processo de Cancelamento 
de Férias, conforme base de conhecimento no SEI, 
adicionando a assinatura de um Pró-Reitor no Requerimento 
de Cancelamento de Férias, incluindo uma justificativa.

http://www.uff.br/?q=processo/ferias-cancelamento-de-ferias


▸ 1. Acesse o sistema SEI 
em https://sei.uff.br/s
ei

▸ 2. Preencha o campo 
login com seu CPF e o 
campo senha com a 
senha do IdUFF.

https://sei.uff.br/sei


▸ 3. Crie um Processo 
tipo: Pessoal: Cancelamento 
de Férias (Saiba como)

▸ 3.1 Preencha os campos da 
seguinte maneira:

▸ Especificação: Não precisa 
preencher;

▸ Interessados: Nome do 
Servidor interessado;

▸ Nível de Acesso: Público;

▸ Observações desta unidade: 
Não precisa preencher;

▸ 3.2 Clique em Salvar.

https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/3.-operacoes-basicas-com-processos/#02


▸ 3. Crie um Processo 
tipo: Pessoal: Cancelamento 
de Férias (Saiba como)

▸ 3.1 Preencha os campos da 
seguinte maneira:

▸ Especificação: Não precisa 
preencher;

▸ Interessados: Nome do 
Servidor interessado;

▸ Nível de Acesso: Público;

▸ Observações desta unidade: 
Não precisa preencher;

▸ 3.2 Clique em Salvar.

https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/3.-operacoes-basicas-com-processos/#02


▸ 4. Clique em Incluir documento e escolha o 
tipo do documento Requerimento de 
Cancelamento de Férias (Saiba como)

▸ 4.1 Preencha os campos da seguinte 
maneira:

▸ Texto inicial: Selecione a opção Nenhum;

▸ Descrição: Não precisa preencher;

▸ Interessados: Não precisa preencher;

▸ Classificação por assunto: Não precisa 
preencher;

▸ Observações desta unidade: Não precisa 
preencher;

▸ Nível de Acesso: Restrito

▸ Hipótese Legal: Selecionar “Informação 
Pessoal (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011)”;

▸ 4.2 Clique em Confirmar dados.

▸ 4.3 Clique em Editar Conteúdo. Preencha o 
documento e clique em salvar.

▸ 4.4 Clique em Assinar Documento. Confira 
se seu Cargo está correto, digite sua 
senha Iduff e clique em Assinar.

https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/7.-operacoes-basicas-com-documentos/#01


▸ 4. Clique em Incluir documento e escolha o 
tipo do documento Requerimento de 
Cancelamento de Férias (Saiba como)

▸ 4.1 Preencha os campos da seguinte 
maneira:

▸ Texto inicial: Selecione a opção Nenhum;

▸ Descrição: Não precisa preencher;

▸ Interessados: Não precisa preencher;

▸ Classificação por assunto: Não precisa 
preencher;

▸ Observações desta unidade: Não precisa 
preencher;

▸ Nível de Acesso: Restrito

▸ Hipótese Legal: Selecionar “Informação 
Pessoal (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011)”;

▸ 4.2 Clique em Confirmar dados.

▸ 4.3 Clique em Editar Conteúdo. Preencha o 
documento e clique em salvar.

▸ 4.4 Clique em Assinar Documento. Confira 
se seu Cargo está correto, digite sua 
senha Iduff e clique em Assinar.

https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/7.-operacoes-basicas-com-documentos/#01


▸ 4. Clique em Incluir documento e escolha o 
tipo do documento Requerimento de 
Cancelamento de Férias (Saiba como)

▸ 4.1 Preencha os campos da seguinte 
maneira:

▸ Texto inicial: Selecione a opção Nenhum;

▸ Descrição: Não precisa preencher;

▸ Interessados: Não precisa preencher;

▸ Classificação por assunto: Não precisa 
preencher;

▸ Observações desta unidade: Não precisa 
preencher;

▸ Nível de Acesso: Restrito

▸ Hipótese Legal: Selecionar “Informação 
Pessoal (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011)”;

▸ 4.2 Clique em Confirmar dados.

▸ 4.3 Clique em Editar Conteúdo. Preencha o 
documento e clique em salvar.

▸ 4.4 Clique em Assinar Documento. Confira 
se seu Cargo está correto, digite sua 
senha Iduff e clique em Assinar.

https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/7.-operacoes-basicas-com-documentos/#01


Assinatura da chefia titular 
de Cargo de Direção CD-2

▸ 5. O documento também deve ser 
assinado pela chefia imediata do 
servidor, conforme segue:

▸ Caso o Servidor e a Chefia Imediata 
estejam lotados na mesma 
unidade:

▸ 5.1 Atribua o processo à Chefia 
Imediata (Saiba mais). A Chefia 
Imediata deve assinar e atribuir o 
processo novamente para o 
servidor.

▸ Caso o Servidor e a Chefia 
Imediata estejam lotados em 
unidades distintas:

▸ 5.3 Crie um bloco de assinatura 
preenchendo o campo 
Unidades para Disponibilização 
com a unidade de lotação da 
Chefia Imediata (saiba como). 
Não se esqueça de 
disponibilizar o bloco para que o 
documento se torne visível para 
assinatura.

.

▸ 6. Diante das determinações da 
Instrução Normativa nº 28/2020, 
caso sua chefia titular de Cargo 
de Direção CD-2 esteja lotado 
em setor diferente do seu, 
clique em Enviar Processo e 
selecione a unidade dessa 
chefia. Em seguida, clique no 
botão Enviar. (Saiba como)
Obs: Nunca selecione as opções 
“Manter processo aberto na 
unidade atual” , “Data Certa”
ou ”Prazo em dias (Retorno 
Programado)”.

▸ Caso sua chefia titular de Cargo 
de Direção CD-2 esteja lotado no 
mesmo setor que você, atribua o 
processo à Chefia Imediata 
(Saiba como).

http://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/4.-trabalho-colaborativo/#02
http://www.uff.br/sites/default/files/sites/default/files/imagens-das-noticias/bloco_de_assinatura_0.pdf
https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/4.-trabalho-colaborativo/#03
https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/4.-trabalho-colaborativo/#02


Assinatura da chefia titular 
de Cargo de Direção CD-2
▸ 7. Clique em Incluir documento e escolha o 

tipo do documento Despacho (Saiba 
como)

▸ 7.1 Preencha os campos da seguinte 
maneira:

▸ Texto inicial: Selecione a opção Nenhum;

▸ Descrição: Não precisa preencher;

▸ Interessados: Não precisa preencher;

▸ Classificação por assunto: Não precisa 
preencher;

▸ Observações desta unidade: Não precisa 
preencher;

▸ Nível de Acesso: Restrito;

▸ Hipótese Legal: Selecionar “Informação 
Pessoal (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011)”;

▸ 7.2 Clique em Confirmar dados.

▸ 7.3 Clique em Editar Conteúdo. 
Preencha o documento e clique 
em salvar.

▸ 7.4 Clique em Assinar 
Documento. Confira se seu 
Cargo está correto, digite sua 
senha Iduff e clique 
em Assinar. (Saiba como)

▸ 8. Clique em Enviar Processo e 
selecione a 
unidade DDV/CRL.Em seguida, 
clique no botão Enviar.

.

▸ 9) A DDV/CRL realizará a 
análise do processo. Caso o 
cancelamento seja 
confirmado, o servidor 
receberá um e-mail. Se 
não, o processo retornará 
via SEI para resolução de 
pendências ou 
arquivamento..

https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/7.-operacoes-basicas-com-documentos/#01
https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-usuario/8.-assinaturas/#03


Prazos para o Cancelamento

O prazo para encaminhar o processo de 
cancelamento é de pelo menos 15 dias antes do 
período já agendado. 

▸ Voltar para o sumário



Servidores em regime 
presencial de trabalho
Os processos de Cancelamento de férias abertos por 
servidores que não estejam afastados ou em trabalho remoto 
durante a pandemia serão aceitos normalmente, uma vez que 
a norma apenas restringe o cancelamento das férias de 
servidores afastados ou em trabalho remoto em virtude da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19).



Servidores em regime 
presencial de trabalho
Portanto, o servidor deve apenas abrir o processo de 
Cancelamento de Férias, conforme instruções do SEI, sem a 
necessidade de incluir a assinatura de uma chefia titular de 
Cargo de Direção CD-2.

O Requerimento de Cancelamento de Férias incluso no 
processo precisa ter justificativa, informando que o servidor 
está em trabalho presencial, assinado por sua chefia imediata.

http://www.uff.br/?q=processo/ferias-cancelamento-de-ferias


Prazos para o Cancelamento

O prazo para encaminhar o processo de 
cancelamento é de pelo menos 15 dias antes do 
período já agendado. 

▸ Voltar para o sumário



Interrupção de 
Férias5



Interrupção de Férias

A Instrução Normativa mencionou apenas o cancelamento, a 
prorrogação ou a alteração dos períodos de férias, não 
incluindo o processo de Interrupção de Férias no rol de 
procedimento afetados pela pandemia.

Portanto, os processos de interrupção de férias estão sendo 
apreciados normalmente, sem a necessidade de assinatura de 
chefia titular de Cargo de Direção CD-2.  



Interrupção de Férias

No entanto, o Ofício de abertura do processo deve estar 
devidamente justificado, explicitando de maneira detalhada a 
necessidade de serviço que ensejou a abertura do processo.

O processo será analisado pelo setor competente, podendo 
ser indeferido caso algum requisito não tenha sido 
preenchido.

Para instruções sobre a abertura do processo, clique aqui.

http://www.uff.br/?q=processo/ferias-interrupcao-de-ferias


Prazos para a Interrupção

As férias só podem ser interrompidas a partir do 
início da parcela a ser interrompida.

Não existe prazo para a abertura desse processo.

▸ Voltar para o sumário



Alguma dúvida?
Os links abaixo podem ser úteis.

▸ INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 25 DE MARÇO 
DE 2020

▸ Nota da UFF sobre a Instrução

▸ Material de apoio do SEI sobre Cancelamento de 
Férias

▸ Material de apoio do SEI sobre Interrupção de 
Férias

▸ Requerimento de alteração de férias

http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-28-de-25-de-marco-de-2020-249807751
http://www.uff.br/?q=repercussoes-da-28-na-administracao-publica-federal
http://www.uff.br/?q=processo/ferias-cancelamento-de-ferias
http://www.uff.br/?q=processo/ferias-interrupcao-de-ferias
http://uff.br/sites/default/files/servicos/legislacao/requerimento_de_alteracao_de_ferias.pdf


OBRIGADO!
Apresentação desenvolvida pelo 
servidor Lucas Abreu Xavier, no âmbito 
de suas atribuições na 
DDV/CRL/DAP/PROGEPE/UFF.

Alguma dúvida?
Dúvidas podem ser encaminhadas para:

▸ scap.ddv.crl@id.uff.br
▸ homologa.scap@id.uff.br


