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MARCAÇÃO DE FÉRIAS 

Toda solicitação de férias deve ser feita diretamente no SIGEPE-SIGAC até 60 
dias antes do primeiro período de gozo. 
Utilizar o navegador MOZILA FIREFOX. 
  
Solicitar férias – escolher o exercício – informe as datas/dias para marcação – 
clicar em fazer solicitação - confirme a solicitação – verifique o email e nome 
da chefia/responsável pela homologação de suas férias. 
  
Para a marcação deve ser informado o período completo: técnico 30 dias, 
docente 45 dias, podendo ser divididos em até 3 períodos. 
  
Friso da secretaria do departamento: importante lembrar que antes da 
homologação pela Direção do Setor, a chefia imediata precisa dar ciência. 
 

A Direção do Setor irá homologar, diretamente no SIAPE, ficando sob 
a responsabilidade do servidor solicitante o monitoramento do status 
das férias através do SIGEPE e verificação junto à chefia. 
  
Verifique a Situação da Solicitação no SIGAC: 
Se constar SOLICITADA ainda não foi homologada pela chefia. 
Deve constar HOMOLOGADA para ser usufruída. 
A situação invalidada são as férias já encerradas/usufruídas. 
  
Apenas se houver alguma mensagem de erro o processo pode ser aberto, 
neste caso a tela de erro deve ser anexada ao processo. 

  
ALTERAÇÃO DE FÉRIAS 

Toda solicitação de férias deve ser feita diretamente no SIGEPE-SIGAC até 60 
dias antes do período de gozo. 
Utilizar o navegador MOZILA FIREFOX. 
  
Solicitar férias – escolher o exercício – alterar a data apenas do período de 
alteração – clicar em fazer solicitação – vai aparecer a data início e fim do 
período alterado – clicar novamente em fazer solicitação – confirma 
alteração/solicitação de férias. 
  
Após a confirmação aparece a mensagem: 
Solicitação gravada com sucesso. Foi enviado um email com os dados da 
sua solicitação de férias para ... anote o email e nome, entre em contato com 
o responsável/chefia. 
  



Friso da secretaria do departamento: importante lembrar que antes da 
homologação pela Direção do Setor, a chefia imediata precisa dar ciência. 
 

A Direção do Setor irá homologar, diretamente no SIAPE, ficando sob 
a responsabilidade do servidor solicitante o monitoramento do status 
das férias através do SIGEPE e verificação junto à chefia. 
  
Verifique a Situação da Solicitação no SIGAC: 
Se constar SOLICITADA ainda não foi homologada pela chefia. 
Deve constar HOMOLOGADA para ser usufruída. 
A situação invalidada são as férias já encerradas/usufruídas. 
  
Apenas se houver alguma mensagem de erro o processo pode ser aberto, 
neste caso imprimir a tela de erro e anexar ao processo. 
  

   
Servidor da UFPR – abrir processo diretamente no SEI. 
O SERVIDOR deve abrir seu processo seguindo as orientações descritas no 
Material de Apoio do SEI – disponível da página de entrada do site da 
PROGEPE. 

1. Incluir no processo um despacho com as seguintes informações: 
2. Informação de datas/dias agendados e novas datas/dias para gozo; 
3. Justificativa da alteração; de acordo com fundamento no Art. 15 da 

Orientação Normativa SRH nº 02/2011; 
4. Anexar tela de erro do sistema; 
5. São OBRIGATÓRIAS as assinaturas, do servidor e da chefia, em 

TODOS os documentos do processo; 
6. Processos incompletos serão devolvidos sem atendimento; 
7. A resposta afirmativa ou negativa, da URFC, retornará para ciência do 

servidor. 

  
 URFC não se responsabiliza por solicitações feitas fora o prazo, cabe ao 
servidor verificar no SIGAC a nova situação, e acompanhar, no SEI, o 
andamento e resposta do processo. 
  
ANOTAR o número do processo, pois é a partir dele que o servidor deve 
acompanhar e verificar a resposta da solicitação, diretamente no SEI. 
  
Durante o período de fechamento da folha, SIAPE e SIAPENET, não é possível 
o atendimento de processo de férias. 
  
Na reabertura dos sistemas, os processos serão respondidos de acordo com a 
ordem de chegada. 
  
Cabe ao servidor verificar no SIGAC a nova situação. 
O servidor do HC deve acompanhar o andamento e resposta do processo, entrar 
em contato com o SP-HC. 



O servidor UFPR deve acompanhar o andamento pelo número do processo, 
diretamente no SEI. 
  

  
ALTERAÇÃO e INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS 

Pedidos de alteração e interrupção de férias, dentro do mês de férias, somente 
serão realizadas, via processo: 

1.  A partir de justificativa da chefia, fundamentada no Art. 15 da 
Orientação Normativa SRH nº 02/2011. 

Nos casos de pedidos de alteração de férias por motivos médicos, a alteração 
será possível, somente, se a data do laudo ou atestado for anterior a data 
das férias. 
 


