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REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO TOTAL 
PÓS-DOUTORADO - DOCENTES

Para preenchimento do(a) servidor(a) interessado(a)
Orientações:

• Preencher e assinar o presente requerimento e termo de compromisso e responsabilidade;
• Documentos em língua estrangeira deverão apresentar tradução, constando identificação do responsável;
• Abrir processo no Departamento Administrativo do Instituto;
• A solicitação de afastamento deverá ser  encaminhada ao Conselho do Instituto com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias da data prevista para o início do afastamento, nos termos do art. 26, parágrafo único da Resolução
008/2014);
• Após aprovação do afastamento, o processo deverá ser encaminhado ao DDPP (no mínimo,  com  30  (trinta)  dias de
antecedência da data de início do afastamento).

1. Identificação do(a) servidor(a)

Nome completo: Marcela Nogueira Ferrario

SIAPE: 1054043

Cargo: Professora Lotação: ILAESP

Curso(s) com aulas: C. Econômicas

Possui CD ou FG? (    ) Sim*. Qual?____________   (  x ) Não.     

*Em caso afirmativo e se o afastamento/licença requerido for  superior  a 30 (trinta)  dias,  o interessado
deverá proceder aos trâmites para o pedido de Exoneração de Função Gratificada/Cargo de Direção/Função
de Coordenação de Curso.

Telefone para contato: (45)99857-3060 E-mail: marcela.ferrario@unila.edu.br

2. Tipo de afastamento

2.1 Abrangência do afastamento:
( x  ) Pós-Doutorado no país*
(   ) Pós-Doutorado fora do país*
*A concessão será com ônus limitado, ou seja, o servidor perceberá apenas o vencimento ou salário e demais vantagens,
conforme legislação vigente.

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro

Cidade: Rio de Janeiro Estado: RJ País: Brasil

Ano de término do 
vínculo:

2022

Período de 
afastamento 
solicitado:
(início e término)

01/04/2021 à 01/04/2022

Consta no PDP?* (  x )  Sim – inserir cópia do trecho do PDP*    (  X  ) Não. Justifique: Estou aguardando a
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janela para inserir o pedido.

*A partir de 2021, os afastamentos serão concedidos apenas se a necessidade de desenvolvimento constar
no PDP do órgão do ano anterior, sendo obrigatória a apresentação pelo(a) servidor(a) de cópia do trecho do
PDP.

3. Reposição / Distribuição dos encargos

3.1 (x) Distribuição dos encargos
Nome do servidor 
indicado:

Marcos de Oliveira Garcias, Gilson Oliveira e 
Henrique C. Kawamura.

3.2 (  ) Contratação de professor substituto (verificar trâmites junto à Divisão de Concursos)

4. Justificativa do servidor para a  solicitação do afastamento  (descrever  a  importância  e  a  relevância  do
afastamento para a UNILA)

Iniciei minhas atividades docentes na Unila no início de 2014,  desde então não solicitei nenhum
afastamento para uma capacitação ou atividade de pesquisa,  que demande um longo tempo de
amadurecimento para obtenção de bons resultados. Como a Unila é uma universidade jovem, acabei
dedicando  muito  do  meu  tempo  em  trabalhos  administrativos  e  burocráticos,  por  exemplo:
coordenação  de  curso,  implementação  do  mestrado  acadêmico  em  Economia,  participação  em
conselhos e comissões. Com a aprovação do mestrado, sinto a necessidade de dedicar um tempo
maior  para  atualização  da  minha  agenda  de  pesquisa  e  para  estabelecer  contatos  com
pesquisadores da área de Economia da Desigualdade, afim de contribuir no amplo desenvolvimento
e consolidação desse campo de pesquisa na Unila.

5. Plano de trabalho (constando cronograma de atividades detalhado, apresentado à instituição onde será realizado o
programa de pós-doutorado)

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)
Instituto Latino-Americano de Economia, Política e Sociedade (ILAESP)

Ciências Econômicas: economia, integração e desenvolvimento.

Marcela Nogueira Ferrario

1 Introdução e justificativa

A desigualdade de renda no Brasil sempre foi o maior desafio econômico a ser superado. A partir

de 1964, período da ditadura militar, o nível de desigualdade de renda aumentou consideravelmente,

segundo Fishlow (1972), Hoffmann e Duarte (1972), Hoffmann (1973). Utilizando os dados dos censos

de 1960 e 1970, Hoffmann e Duarte (1972), estimaram que o índice de Gini1, em 1960 era de 0,49, e

em 1970 aumentou para 0,574. Desde então, somente a partir de 2001, o Brasil obteve uma queda

sustentada  da  desigualdade  de  renda,  permanecendo  em  desaceleração  até  2014,  como  pode  ser

observado na figura 1. A partir de 2014, a desigualdade de renda no Brasil voltou a crescer, como

1 Índice de Gini da distribuição da renda entre a população economicamente ativa, excluindo renda nula.
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resultado da crise econômica e política, vivenciada e aprofundada até os dias atuais (2020). Em 2019, o

índice de Gini foi de 0,543, o mesmo valor observado em 2009, há 10 anos.

Figura 1 - Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita (RDPC), 1990 – 2019, Brasil.
Fontes: Ipeadata e PNAD-IBGE.

Dados  do  Banco Mundial  sobre  o  PIB per  capita  do  Brasil  e  alguns  outros  países  e  regiões

selecionadas, figura 2, mostram uma realidade preocupante e que reflete a piora nos indicadores de

trabalho, renda e pobreza, nos anos recentes, para o Brasil. Enquanto países e regiões de renda média e

alta apresentaram taxas positivas de crescimento do PIB per capita, como mostra a figura 2, países em

desenvolvimento como o Brasil e Argentina, apresentaram uma taxa negativa de crescimento, no Brasil

a taxa foi de -2,7%, entre 2015 e 2019.
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Figura 2 – Taxa de crescimento do PIB per capita com base no poder de paridade de compra (PPP), 
preços constantes de 2017.
Fonte: World Development Indicators database, World Bank.

A queda do PIB per capita brasileiro inicia-se em 2014, porém, os reflexos dessa queda sobre os

rendimentos domiciliares ficam evidentes a partir de 2015. A taxa de desocupação de pessoas com mais

de 14 anos, segundo dados da PNADC-IBGE, passou a crescer a partir do primeiro trimestre de 2015,

aumentou 1,4 p.p., do primeiro trimestre de 2015 em relação ao quarto trimestre de 2014. Com isso, a

média da RDPC, em 2015, caiu 7% em relação ao período anterior,  interrompendo o crescimento

sistemático do RDPC, observado desde 2003, segundo Hoffmann (2016 e 2017). As curvas de Lorenz,

figura 3, expressam o recuo na distribuição da RDPC, de 2015 para 2019. 
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Figura 3 – Curvas de concentração e curvas de Lorenz, RDPC, 2015 e 2019, Brasil.
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados da PNADC/A.

Ainda na figura 3,  as  curvas  que estão acima da reta  de perfeita  igualdade são as  curvas  de

concentração da parcela de renda oriunda dos programas Bolsa Família (BF) e Benefício de Prestação

Continuada (BPC), que é progressiva, apesar de corresponder apenas 1,6% da renda total. Contudo,

segundo Barros et al.(2006), Soares et al.(2006), Hoffmann e Ney (2008), Brito e Kerstenetzky (2019),

a parcela da renda referente ao rendimento do trabalho é a mais progressiva. A renda do trabalho foi a

parcela  que mais  contribuiu para a queda nos níveis  de desigualdade e pobreza,  entre  2001-2013,

porém, a partir de 2014, com a queda do emprego e dos níveis de rendimento, ocorreu uma piora na

distribuição da renda e nos níveis de empobrecimento. 

Todavia, essa pesquisa pretende responder as seguintes questões: o aumento da desigualdade de

renda afetou mais intensamente quais classes econômicas? Qual classe econômica ganhou ou perdeu

renda entre o período de 2012 a 2019, e em qual região brasileira esse movimento foi mais intenso?

Quais parcelas da renda foram mais progressivas e quais foram mais regressivas, a depender da classe

econômica?
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2 OBJETIVO

1.  Analisar  as  mudanças  na  desigualdade  de renda,  de  2012 a  2019,  por  região,  considerando as

seguintes parcelas da renda:

i. Rendimento do trabalho de empregados;

ii. Rendimento do trabalho de militares;

iii. Rendimento do trabalho de funcionários públicos estatutários;

iv. Rendimento do trabalho de autônomos; 

v. Rendimento do trabalho de empregadores;

vi. Aposentadorias e pensões pagas pelo INSS ou de funcionários públicos;

vii. Outras aposentadorias e pensões;

viii. Doações recebidas de outros domicílios;

ix. Aluguéis;

x. Programas de transferência direta de renda: bolsa família, BPC e outros;

xi. Estimativa de juros, dividendos e outros rendimentos. 

2. Estimar o impacto da perda do poder de compra por classes econômicas e por região, combinando as
mudanças nos níveis de renda e as despesas familiares com consumo.

3. Material e Métodos

i) Fonte de dados

A  Pesquisa  Nacional  de  Amostras  por  Domicílios  Contínua  Anual  (PNADC/A) de

responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é realizada nos domicílios e

o seu objetivo é investigar  as características de trabalho e renda dos indivíduos,  combinando com

informações  sobre  as  condições  sociais  das  famílias.  A  PNADC/A,  1a.  visita,  é  realizada

trimestralmente, de 2012 até 2019, em todo o território brasileiro, nas zonas urbanas e rurais.

Para o segundo objetivo serão utilizados os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/

IBGE), 2002/2003, 2008/2009 e 2017/2018.

ii) Métodos

Para  analisar  a  decomposição  da  desigualdade  de  renda  por  parcelas  do  rendimento,  será

utilizada  a  decomposição  do índice  de  Gini  e  as  curvas  de  concentração,  baseado em  Hoffmann,
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Botassio e Jesus (2019).

O Índice de Gini é duas vezes a área de desigualdade da curva de Lorenz:

G=2α , 0⩽G<1 (1)

Considerando que a renda xi é formada por k parcelas:

x i=
1
n∑h=1

k
xhi

O índice de Gini da distribuição dos xi é a média ponderada das razões de concentração de suas

parcelas: 

G=∑h=1

k
ϕ hCh (3)

Com ϕ h>0 os termos negativos correspondem às parcelas progressivas, ou que contribuem

para redução da desigualdade de renda. Já os termos positivos, são as parcelas regressivas, ou que

contribuem para aumento da desigualdade.

Para analisar as mudanças nos níveis de renda e despesas familiares por categoria de despesas,

por classes econômicas e por região, será utilizada a decomposição do índice de Theil.

As medidas de T e L de Theil são:

T=∑
i=1

n

y i ln n y i (4)

L=1
n
∑
i=1

n

log
1
ny i

(5)

Onde yi é a fração ou proporção da renda acumulada pelo i-ésimo indivíduo.

A decomposição dos índices de Theil, será aplicada para identificar as diferenças de renda entre

as regiões e as classes econômicas. Sendo,

Le=∑
h=1

k

π h log
π h
Y h

(6)

Lh=
1
nh
∑
i=1

nh Y h
nh yhi

(7)
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Onde yhi/Yh é a fração da renda do h-ésimo grupo apropriada pela i-ésima pessoa do grupo. 

Lh representa a desigualdade dentro do h-ésimo grupo.

Le trata-se da desigualdade entre grupos.

3 Cronograma

Período
I sem. 
2021 II sem.2021 I. sem2022

Descrição  de  pesquisas  nacionais  e  internacionais  sobre  distribuição  de
renda X X
Discussão do modelo, dos resultados potenciais e hipóteses da pesquisa. X X
Análises das estimativas e conclusões X X
Submissão do artigo X X

4 Referências

Barros, R. P.; Carvalho, M.; Franco, S.; Mendonça, R. Uma análise das principais causas da queda
recente na desigualdade de renda brasileira. Econômica, Rio de Janeiro, v. 8, n.1, p.117-147, junho
2006.

Brito, A. S.; Kerstenetzky, C. L. Has the minimum wage policy been important for reducingpoverty in
Brazil? A decomposition analysis for theperiod from 2002 to 2013. EconomiA 20, 27–43. 2019.

Fishlow,  Albert.  Brazilian  size  distribution  of  income.  American  Economic  Review,  v.62,  n.2,
May1972. 

Hoffmann, R.; Duarte, J. C.. A distribuição da renda no Brasil. Revista de Administração de Empresas,
v.12, n. 2, jun.1972. 

______.  Considerações Sobre a Evolução Recente da Distribuição da Renda no Brasil.   Revista de
Administração de Empresas, v. 13, n. 4, out-dez 1973.

______. Ney, M. G. A recente queda da desigualdade de renda no Brasil: análise de dados da PNAD,
do Censo Demográfico e das Contas Nacionais. Econômica, Rio de Janeiro, v. 10, p. 7-39, 2008.

______. BOTASSIO,  DIEGO  C.  ;  JESUS,  Josimar  G.  .  Distribuição  da  renda:  medidas  de
desigualdade,  pobreza,  concentração,  segregação  e  polarização.  2.  ed.  São  Paulo:  Editora  da
Universidade de São Paulo, 2019. v. 1. 384p . 

______. Distribuição da renda na crise: dados trimestrais de 2012 a 2016. Rio de Janeiro: IEPE/Casa 
das Garças - Texto par Discussão n.39, 2017a (Texto para discussão). 

______. Desigualdade da distribuição da renda no Brasil: o que mudou em 2015. Rio de Janeiro: IEPE/
Casa das Garças - Texto para Discussão n. 38, 2017b (Texto para discussão). 

Soares, F., Soares, S., Medeiros, M., Osório, R. Programas de transferência de renda no Brasil: impactos sobre
a desigualdade. IPEA, Brasília, 2006 (Texto para discussão)
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6. Demais informações (marcar o campo abaixo)

Vem requerer: AFASTAMENTO PARA PÓS-DOUTORADO
(X) Declaro que o horário ou o local da ação de desenvolvimento inviabilizará o cumprimento da minha jornada
semanal de trabalho.

7. Termo de compromisso e responsabilidade

Pelo presente termo, declaro que estou ciente que:
1. Somente poderei me ausentar da UNILA após a publicação da portaria de concessão no Boletim de Serviços, e que, em
se tratando de afastamento do país, a ausência somente poderá ocorrer após a publicação do afastamento no Diário
Oficial da União;
2. Caso o afastamento seja concedido, devo solicitar a exoneração ou dispensa do cargo ou função que desempenho à
chefia imediata, com encaminhamento dos documentos necessários à PROGEPE;
3. O Conselho de Instituto poderá especificar documentos complementares e definir procedimentos para fundamentação
processual visando à análise da solicitação de afastamento, conforme disposto no art. 31 da Resolução n° 008/2014;
4.  Caso seja  necessário prorrogar  o  tempo de  afastamento,  deverei  apresentar  o  pedido  ao  DDPP/PROGEPE,  com
antecedência mínima de 30 dias  (o processo deverá ser instruído com a documentação necessária e a anuência das instâncias
cabíveis – Centro Interdisciplinar e Conselho do Instituto);

5. Após o retorno,  deverei  permanecer na UNILA,  na  condição de servidor  ativo,  por período mínimo equivalente ao
período do afastamento concedido, contado da data de retorno do afastamento;
6. Em caso da não apresentação de documentos comprobatórios da efetiva conclusão da capacitação no prazo de 30 dias
da data de retorno às atividades, estarei sujeito(a) ao ressarcimento dos gastos com meu afastamento ao órgão ou à
entidade, na forma da legislação vigente (art. 26 da Instrução Normativa n° 201/2019).

Em caso de concessão do afastamento, comprometo-me a:
1. Informar imediatamente ao Departamento Administrativo do Instituto e à PROGEPE/DDPP qualquer alteração no curso
do afastamento;
2. Apresentar ao Departamento Administrativo do Instituto o relatório parcial, compreendendo os seis primeiros meses de
liberação no caso de afastamento superior a dez meses, até 30 (trinta) dias após completar o período, e o relatório final,
contendo documento comprobatório da efetiva participação no pós-doutorado, até 60 (sessenta) dias após o término do
pós-doutorado; 
3. Retornar às atividades na UNILA, após a conclusão do pós-doutorado ou após a finalização do prazo do afastamento.
(Caso a conclusão do pós-doutorado ocorra antes do término do prazo concedido, a situação deverá ser informada ao DDPP/PROGEPE
com antecedência, para publicação de portaria de retorno antecipado);

4. Não me ausentar do país durante a vigência do afastamento, caso o afastamento seja concedido no país, exceto em
caso de férias,  finais de semana e feriados (para mais informações o servidor deverá entrar em contato com o Departamento de
Administração de Pessoal – DAP);

5. Solicitar afastamento do país para realização da pesquisa e participação em eventos, caso seja necessário no decorrer
do curso, com antecedência mínima de 30 dias;

6. Acessar o e-mail institucional frequentemente e manter atualizados meus dados cadastrais.

Por fim, declaro que:
1.  Não  respondo  a  Processo  Administrativo  Disciplinar  –  PAD e  que  caso  a  situação  seja  alterada  até  o  início  do
afastamento, informarei à PROGEPE/DDPP, em virtude do disposto no art. 9º da Resolução 008/2014;
2.  Estou adimplente com as minhas obrigações na UNILA, e  que em caso de participação em ação de extensão ou
programa de pesquisa, vinculados à PROEX e à PRPPG, informarei às respectivas Pró-Reitorias sobre a possibilidade de
concessão do afastamento;
3. Apresentei os relatórios de finalização de projeto de pesquisa ou de extensão (caso o docente tenha participado de ação de

extensão ou programa de pesquisa);

9/10



UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA-UNILA
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE
Departamento de Desenvolvimento Profissional e Pessoal – DDPP

4. Entreguei ao Centro Interdisciplinar o Plano Individual de Trabalho Docente – PITD, dos dois últimos anos, conforme
determina a Resolução CONSUN nº 044, de 18 de dezembro de 2014;
5. Tenho ciência do disposto no art. 96-A da Lei n. 8.112/90, incluído pela Lei n. 11.907/2009;
6. Não possuo tempo de aposentadoria inferior a 3 anos, a contar da data de início do afastamento (art. 25, § 2º, I da
Resolução 008/2014);
7. Li as normativas vigentes de afastamento (Decreto nº 9.991/2019, Instrução Normativa n° 201/2019 do Ministério da Economia e

Resolução CONSUN 008/2014), estou ciente do seu conteúdo e da documentação necessária para solicitar o afastamento.

O requerimento deverá ser assinado digitalmente pelo(a) servidor(a) interessado(a) e pelo(a) servidor(a)
que assumirá os encargos, se for o caso.
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 10/09/2020

REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO PARA PÓS-DOUTORADO Nº 1/2020 - DAILAESP/ILAESP 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 15/09/2020 12:44 ) 
GILSON BATISTA DE OLIVEIRA 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1836485

(Assinado eletronicamente em 15/09/2020 12:13 ) 
HENRIQUE COELHO KAWAMURA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2139207

(Assinado eletronicamente em 15/09/2020 19:23 ) 
MARCELA NOGUEIRA FERRARIO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1054043

(Assinado eletronicamente em 15/09/2020 17:38 ) 
MARCOS DE OLIVEIRA GARCIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1257703
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