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ATA DA REUNIÃO DA COMIS-

SÃO PROQUALI DA UNIVERSI-

DADE FEDERAL DE JUIZ DE FO-

RA, REALIZADA AOS ONZE DI-

AS DO  MÊS DE NOVEMBRO DE 

2013. 

Aos onze dias do mês de Novembro de 2013, às quinze horas e trinta minutos, no Ga-1 
binete da Pró-Reitora de Recursos Humanos, no prédio da Reitoria da Universidade 2 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), reuniu a Comissão responsável pela deliberação acerca 3 

das bolsas de qualificação concedidas aos servidores (COMISSÃO PROQUALI), sob a 4 
presidência da Pró-Reitora de Recursos Humanos, senhora Jackeline Fernandes     5 

Fayer. Estavam presentes os seguintes membros: Sebastião Luiz de Aquino Girardi, 6 
Pró-Reitor Adjunto de Recursos Humanos; Warleson Peres, Coordenador de Capacita-7 
ção e Desenvolvimento de Pessoas; Elizângela Soares Pereira, Representante da Co-8 

missão Interna de Supervisão – CIS; Janemar Melandre, Representante do Sindicato 9 
dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de 10 

Ensino no Município de Juiz de Fora – MG; Mateus Netto Coelho, Representante do 11 
DCE; Justificaram ausência: Professor Alexandre Zanini, Pró-Reitor de Planejamento 12 
e Gestão; Professor Eduardo Magrone, Pró-Reitor de Graduação; Professor Fernando 13 

Monteiro Aarestrup, Pró-Reitor de Pós-Graduação. Esteve ausente: Representante da 14 

Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora – APES-JF – Seção 15 
Sindical. A Presidente às quinze horas e trinta minutos declarou aberta a Reunião, sau-16 

dou todos os presentes e passou à análise do primeiro item de pauta. I item de Pauta -  17 

Ciência do pedido de cancelamento de Bolsa e restituição de recursos. Processo nº 18 
23071.005102/2013-1. Neste item de pauta foi relatado aos presentes que o servidor, 19 

beneficiário da bolsa PROQUALI entre os meses de Janeiro de 2013 e Setembro de 20 
2013, no Edital 06/2013, foi nomeado em virtude de aprovação em Concurso Público, 21 

em cargo de provimento efetivo, em outra Instituição de Ensino Superior, fato este que 22 
o levou  a requerer vacância do cargo de  provimento efetivo ocupado na UFJF. O ser-23 
vidor, visando ao cumprimento dos compromissos firmados com o Programa de Apoio 24 
à Qualificação, compareceu à CCDP/PRORH no dia 01 de Novembro de 2013, e em 25 
virtude da exiguidade de tempo, a CCDP/PRORH operacionalizou a restituição dos va-26 

lores recebidos, conforme comprovação presente à fl. 25 dos autos. Relatado o mérito, 27 

acrescentou-se, ainda, que a restituição ocorreu em uma única parcela em virtude das 28 

normas contidas no Termo de Compromisso e Responsabilidade, anexo 1 (um), do Edi-29 
tal 06/2013. A Comissão PROQUALI manifestou cognição do mérito e ratificou o ato 30 
administrativo. Com o intuito de viabilizar a operacionalização do Programa  e de uni-31 
formizar os procedimentos, a Comissão firmou o entendimento de que: em casos análo-32 
gos poderá a Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas  proceder aos 33 
atos administrativos necessários à restituição de pecúnia relativa à bolsa PROQUALI, 34 
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sem a necessidade de convocar Reunião da Comissão PROQUALI, para este fim.  II 35 

item de Pauta: Cancelamento de Bolsa PROQUALI em razão do recebimento de 36 
bolsa CAPES. Processo nº: 23071.005559/2013-11. A servidora teve a Bolsa PRO-37 
QUALI  deferida para os meses de janeiro de 2013 a Dezembro de 2013. Entretanto, a 38 

Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, apurou que a servidora 39 
apresentou a documentação mensal necessária somente até o mês de junho de 2013. 40 
Diante de tal circunstância foi questionado à docente o motivo pelo qual a mesma não 41 
havia apresentado a documentação entre os meses de julho e outubro. A beneficiária 42 

elucidou que havia feito confusão acerca do período de vigência da Bolsa, ressaltou 43 
ainda que passou a receber bolsa de doutorado sanduíche da CAPES, a partir de outubro 44 
de 2013. Neste contexto, a mesma foi informada que a bolsa PROQUALI seria cancela-45 

da, imediatamente, em virtude do disposto no item 11.3.II do Edital 06/2013. Depois de 46 
relatados os fatos, a Comissão PROQUALI referendou os atos praticados pela Coorde-47 

nação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas (CCDP). A Presidente da Comis-48 
são ressaltou que nestes casos constitui uma obrigação do beneficiário comunicar, ime-49 

diatamente, o recebimento de outra bolsa à CCDP e que a servidora deverá ser cientifi-50 
cada de que não estará isenta de quitar as demais obrigações assumidas perante o Pro-51 
grama, especialmente,  no que tange à comprovação das atividades do programa de 52 

Doutorado, bem como do cumprimento do período de interstício de efetivo exercício 53 
junto à UFJF, somente após a conclusão do Curso. Salientou ainda, que a Pró Reitoria 54 

de Pós Graduação deverá ser oficiada a fim de informar, mensalmente, à CCDP a rela-55 

ção dos bolsistas vinculados às agências de financiadoras. III item de Pauta: Reque-56 

rimento de mudança de programa de Mestrado. Processo nº :23071.012702/2013-57 
21. O servidor em questão é beneficiário da Bolsa PROQUALI  desde o mês de Agosto 58 

de 2013, quando foi selecionado para o PROQUALI através do Edital 09/2013. O servi-59 
dor, entretanto, apresentou no dia 31 de Outubro de 2013 requerimento em que infor-60 
mou o trancamento da matrícula no Mestrado Profissional em Gestão de Sistema de 61 
Engenharia (Linha de pesquisa: Modelagem computacional e Projeto, Planejamento e 62 

Controle de Sistemas de Engenharia) da Universidade Católica de Petrópolis (UCP). 63 
Ressaltou que tal trancamento ocorreu em virtude de aprovação no processo seletivo de 64 
Mestrado Computacional da UFJF, com matrícula realizada em 30 de Setembro de 65 
2013. O secretário da comissão realizou a leitura do requerimento apresentado. Termi-66 
nada a exposição do mérito, a Presidente da Comissão PROQUALI tomou como base o  67 

Art.14 e o Art.15 da Resolução 40/2010 – CONSU-UFJF, o qual trata das implicações 68 
do trancamento do curso. Apresentados os argumentos, a Presidente da Comissão fez 69 

um encaminhamento no sentido de que a Pró Reitoria de Pós Graduação fosse consulta-70 
da e que esta emitisse um parecer se o caso poderia ser enquadrado como sendo uma 71 
transferência de Curso e não um abandono.  O Pró Reitor Adjunto de Recursos Huma-72 
nos, senhor Sebastião Girardi e o representante do DCE, o discente Mateus Netto Coe-73 
lho, argumentaram que o caso em tela poderia ser considerado como sendo uma transfe-74 

rência de Curso.O encaminhamento foi votado e aprovado. A Comissão deliberou que 75 
caso a Pró Reitoria de Pós-Graduação(PROPG) entenda que o caso se enquadra na hipó-76 
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tese de transferência de Curso, a bolsa será mantida e o servidor fará jus a receber o 77 
restante das bolsas. Caso o parecer da PROPG seja negativo os autos deverão retornar à 78 
Comissão PROQUALI para a deliberação acerca das demais implicações do cancela-79 
mento da bolsa.   IV item de Pauta: Aprovação da Ata da Reunião de 15 de Outu-80 

bro de 2013. A Ata da Reunião do dia 15 de Outubro de 2013 foi aprovada, por unani-81 
midade, pelos presentes. Findo os itens de pauta e nada mais havendo a tratar, a Senhora 82 
Presidente deu por encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e, para registro, 83 
foi lavrada a presente Ata, que eu, Rafael Lucas da Silva Santos, transcrevo, dato e assi-84 

no. 85 
 86 

Juiz de Fora, 11 de Novembro de 2013. 87 

__________________________________________________________ 88 

Jackeline Fernandes Fayer - Presidente da Comissão PROQUALI. 89 

_________________________________________________________ 90 

Rafael Lucas da Silva Santos - Assistente em Administração. 91 

Ata aprovada na reunião do dia 21/11/2013. 92 

Jackeline Fernandes Fayer.  

 Pró-Reitora de Recursos Humanos 
 

Sebastião Luiz de Aquino Girardi. 

Pró-Reitor Adjunto de Recursos Humanos 
 

Alexandre Zanini. 

Pró-Reitor de Planejamento e Gestão 
 

Eduardo Magrone. 

Pró-Reitor de Graduação 
 

Prof. Fernando Monteiro Aarestrup.  

Pró-Reitor de Pós-Graduação 
 

Warleson Peres 

Coordenador de Capacitação e Desenvolvimento de 

Pessoas 

 

Janemar Melandre. 

 Representante do SINTUFEJUF 
 

Elizângela Soares Pereira. 

Representante da Comissão Interna de Supervisão 
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(CIS) 

Representante da Associação dos Professores de En-

sino Superior de Juiz de Fora –APESJF – Seção Sin-

dical 

 

Mateus Netto Coelho. 

Representante do DCE 
 

 


