
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 177-DG/PF, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 
 

Disciplina o exercício do magistério por integrantes 
da carreira policial federal. 

 
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso da competência que lhe foi atribuída no 

inciso V do art. 36 do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria nº 155, de 27 de 
setembro de 2018, do Ministro de Estado da Segurança Pública, publicada na seção 1 do Diário Oficial da 
União nº 200, de 17 de outubro de 2018; resolve: 
 

Art. 1º  Disciplinar o exercício do magistério por integrantes da carreira policial federal. 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 2º  Aos integrantes da carreira policial federal é lícito o exercício do magistério, nos 

termos desta Instrução Normativa. 
 
 

CAPÍTULO II 
REQUERIMENTO PARA EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA 

 
Art. 3º  O requerimento para exercício de docência deve ser: 
 
I - apresentado pelo interessado: 
 
a) ao superintendente regional nas unidades descentralizadas; ou 
 
b) ao diretor hierarquicamente superior nos órgãos centrais; 
 
II - instruído com os seguintes dados: 
 
a) nome do estabelecimento de ensino; 
 
b) local onde será desempenhada a atividade de magistério; 
 
c) matéria a lecionar; 
 
d) carga horária; 
 
e) período do ano letivo; e 
 
g) horário das aulas. 
 



Parágrafo único.  O requerimento para exercício de docência será instruído com 
documento do estabelecimento de ensino comprovando o vínculo com o interessado. 

 
Art. 4º  No caso de participação em seminários, conferências, palestras e semelhantes, o 

requerimento para exercício de docência deve ser: 
 
I - apresentado pelo interessado: 
 
a) ao superintendente regional nas unidades descentralizadas; ou 
 
b) ao diretor hierarquicamente superior nos órgãos centrais; 
 
II - instruído com os seguintes dados: 
 
a) nome do estabelecimento responsável pelo evento; 
 
b) local de realização do evento; 
 
c) tema em debate; 
 
d) tempo de duração da participação; e 
 
e) período e horário. 
 
Art. 5º  O requerimento para exercício de docência precisará da manifestação da diretoria 

responsável pelo respectivo tema, quando se tratar: 
 
I - de atividade de magistério; ou 
 
II - de participação em evento que: 
 
a) envolva tema institucional; ou 
 
b) que caracterize o servidor como representante da Polícia Federal. 
 
Parágrafo único.  Além das informações contidas nos arts. 3º e 4º, o requerimento para 

exercício de docência relativo a este art. 5º deverá incluir: 
 
I - plano de ensino, contendo: 
 
a) bibliografia utilizada; e 
 
b) plano de ensino com a ementa das disciplinas a serem ministradas ou plano de tópicos 

da apresentação em evento; 
 



II - declaração em que afirma que a atividade de magistério ou a participação em evento 
objeto do requerimento para exercício de docência não irá utilizar, dispor, distribuir, publicar ou 
reproduzir conteúdo: 

 
a) classificado por autoridade competente, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, ou que abarque informações sigilosas com base em outras legislações em vigor, as 
quais prescindem de classificação; 

 
b) abrangido pelo sigilo funcional, definido como aquele a que o servidor tem acesso em 

razão do cargo que ocupa e que não possa ser revelado ou que, embora não seja classificado nos termos 
da legislação em vigor, é passível de disciplinamento institucional específico quanto ao procedimento para 
sua divulgação ao público em geral, tais como instruções e demais normativos internos; e 

 
c) abrangido pela propriedade intelectual de titularidade da Polícia Federal, definido como 

o conteúdo sobre o qual a instituição é detentora de direitos autorais patrimoniais que, apesar de não 
serem necessariamente sigilosos, podem viabilizar seu aproveitamento econômico, sendo que sua 
exploração por terceiros estaria condicionada à prévia autorização pela Polícia Federal, tais como 
cadernos didáticos e apostilas da Academia Nacional de Polícia - ANP/DGP/PF. 

 
Art. 6º  Salvo em casos excepcionais, o requerimento para exercício de docência deverá ser 

formalizado: 
 
I - no caso de atividade de magistério: no início de cada período letivo; e 
 
II - no caso de seminários, conferências, palestras e semelhantes: no mínimo 8 dias antes 

do evento. 
 
 

CAPÍTULO III 
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS 

 
Art. 7º  A compatibilidade de horários é requisito fundamental para o exercício do 

magistério, que não pode prejudicar o desempenho das atribuições policiais de qualquer natureza, 
inclusive no que tange a: 

 
I - escalas de plantões; 
 
II - viagens a serviço; e 
 
III - operações estabelecidas pela Administração. 
 
Art. 8º  Dependerão do atestado de compatibilidade de horários: 
 

I - a docência em entidades de ensino (públicas ou particulares); e 
 

II - a participação em seminários, conferências, palestras ou outros semelhantes. 
 



Parágrafo único.  Nada impede o exercício do magistério em mais de uma instituição de 
ensino, desde que observada a compatibilidade de horários com a atividade policial. 

 

Art. 9º  A compatibilidade de horários será atestada: 
 

I - pelo superintendente regional nas unidades descentralizadas; e 
 

II - pelo diretor hierarquicamente superior nos órgãos centrais, após manifestação 
conclusiva do chefe imediato do servidor. 
 
 

CAPÍTULO IV 
POSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO 

 

Art. 10.  No período em que o policial federal estiver à disposição do estabelecimento de ensino, 
deverá permanecer comunicável e de prontidão para eventual convocação por parte da Polícia Federal. 

 

Art. 11.  A convocação para encargos de ensino na ANP/DGP/PF terá prioridade sobre 
qualquer outra atividade de magistério. 
 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12.  O exercício do magistério em desconformidade com a presente Instrução 
Normativa deverá ser comunicado ao dirigente da unidade de lotação do servidor, o qual determinará a 
apuração dos fatos mediante processo regular em que sejam assegurados ampla defesa e contraditório. 

 

Art. 13.  As dúvidas surgidas na aplicação desta Instrução Normativa serão dirimidas pela 
Diretoria de Gestão de Pessoal - DGP/PF e, em última instância, pelo diretor-geral da Polícia Federal. 

 

Art. 14.  Revogar os atos normativos a seguir elencados: 
 

I - a Instrução Normativa nº 3-DG/PF, de 22 de março de 2004, publicada no Boletim de 
Serviço nº 56, de 23 de março de 2004; 

 

II - a Mensagem-Oficial Circular nº 5/2008-DG/PF, de 12 de agosto de 2008; 
 

III - a Mensagem-Oficial Circular nº 15-DGP/PF, de 25 de outubro de 2018; e 
 

IV - a Mensagem-Oficial Circular nº 1-DITEC/PF, de 9 de agosto de 2019. 
 

Art. 15.  Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de outubro de 2020. 
 

(Publicada no BS nº 167, de 31 de agosto de 2020) 
 

 


