
Ministério da Educação e do Desporto  
 
 

Portaria Nº 188, de 06 de março de 1995 
 
O Ministro de Estado da Educação e do Desporto, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 
de fevereiro de 1967, e 2º do Decreto nº 1.387, de 07 de fevereiro de 1995, 
e no Decreto nº 83.937, de 06 de setembro de 1979, RESOLVE : 
 
Art. 1º Fica subdelegada aos Reitores de Universidades Federais, aos 
Diretores-Gerais dos Centros Federais de Educação Tecnológica e aos 
Diretores das Instituições Federais Isoladas de Ensino Superior, seja qual for 
a sua natureza jurídica, a delegação de competência para autorização de 
afastamento do País, sem nomeação ou designação, relativo ao seu pessoal 
docente e técnico-administrativo, prevista no arto. 2º do Decreto nº 1387, de 
07 de fevereiro de 1995.  
 
 “Decreto 1387/1995, Art. 2o : Fica delegada competência aos Ministros de Estado, ao Advogado-Geral da 
União, ao Secretário Especial de Políticas Regionais da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de 
Governo, aos titulares das Secretarias de Estado de Comunicação de Governo, de Relações Institucionais 
e de Desenvolvimento Urbano, e ao Chefe da Casa Militar da Presidência da República para autorizarem 
os afastamentos do País, sem nomeação ou designação, dos servidores civis da Administração Pública 
Federal. (Redação dada pelo Decreto nº 3.025, de 12.4.1999)” 
 
Parágrafo único. A subdelegação prevista neste artigo somente poderá ser 
exercida nos casos de financiamento aprovado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, pela Financiadora de 
Estudos e Projetos - CAPES, cujas viagens serão autorizadas com ônus, bem 
como assim quando o afastamento for sem ônus ou com ônus limitado para a 
Administração Pública Federal, no interesse das referidas instituições.  
 
Art. 2º O afastamento do País de servidores das Instituições Federais de 
Ensino Superior que se refere esta Portaria, com financiamento pelas 
fundações de apoio de que trata a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 
1.994, será autorizado pelo Ministro da Educação e do Desporto.  
 
“Lei 8958/1994, Art. 1º: As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica 
poderão contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e por 
prazo determinado, instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e 
extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições federais 
contratantes. (...)” 
 
Art. 3º A subdelegação de que trata esta Portaria será exercida nos estritos 
limites consignados e da legislação específica em vigor, responsabilizando-se 
a autoridade subdelegada pelos atos que eventualmente venha a praticar em 
desacordo com as normas legais e os princípios que regem a Administração 
Pública.  
 
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
PAULO RENATO SOUZA 


