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ATA DA REUNIÃO DA COMIS-

SÃO PROQUALI DA UNIVERSI-

DADE FEDERAL DE JUIZ DE FO-

RA, REALIZADA AOS QUINZE 

DIAS DO  MÊS DE OUTUBRO DE 

2013. 

Aos quinze dias do mês de Outubro de 2013, às nove horas e trinta minutos, no gabi-1 

nete da Pró-Reitora de Recursos Humanos, no prédio da Reitoria da Universidade Fede-2 

ral de Juiz de Fora (UFJF), reuniu a Comissão responsável pela deliberação acerca das 3 

bolsas de qualificação concedidas aos servidores (COMISSÃO PROQUALI), sob a 4 

presidência da Pró-Reitora de Recursos Humanos, senhora Jackeline Fernandes Fayer . 5 

Estavam presentes os seguintes membros: Sebastião Luiz de Aquino Girardi, Pró-6 

Reitor Adjunto de Recursos Humanos; Warleson Peres, Coordenador de Capacitação e 7 

Desenvolvimento de Pessoas; Márcio Roberto Lima Sá Fortes, Representante da Co-8 

missão Interna de Supervisão – CIS; Janemar Melandre, Representante do Sindicato dos 9 

Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensi-10 

no no Município de Juiz de Fora – MG; Victor Cezar Rodrigues, 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 nove horas e trinta minutos declarou aberta a Reunião, saudou 16 

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

dido de Cancelamento de Bolsa PROQUALI – Processo 23071.004914/2013. O pre-18 

sente pedido de cancelamento foi requerido por servidor que recebeu, efetivamente,  19 

bolsa PROQUALI  entre os meses de fevereiro de 2013 e Setembro de 2013. Em segui-20 

da foi realizada leitura de todo o teor do requerimento, no qual  o servidor realizou a 21 

exposição dos argumentos fáticos e de direito  que motivaram seu pedido de cancela-22 

mento. Preliminarmente o servidor ressaltou que foi aprovado em Concurso Público 23 

para o Instituto Federal de Educação de Minas Gerais, para o Município de Ouro Bran-24 

co – MG. Adiante o servidor relatou que pleiteará o retorno para a Universidade Federal 25 

de Juiz de Fora, através do instituto da redistribuição, fato este que possibilitaria o ser-26 

vidor cumprir o interstício exigido pela Resolução 40/2010 nesta Universidade. Inobs-27 

tante o pleiteante argumentou que, pelo fato de ser estável, o mesmo permanecerá vin-28 

culado à Universidade Federal de Juiz de Fora, durante o lapso temporal que perdurar o 29 
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novo estágio probatório, uma vez que, se o mesmo for inabilitado no novo estágio pro-30 

batório ocorrerá o instituto da recondução, e consequentemente o servidor será recondu-31 

zido ao cargo de Assistente de Tecnologia da Informação, no âmbito desta Universida-32 

de. Após o término da leitura do pedido do servidor, a presidente da Comissão elucidou 33 

que a verba do PROQUALI constitui uma verba de custeio desta Instituição, uma vez 34 

que não se trata de um programa nacional, nesta perspectiva constitui uma opção políti-35 

co-administrativa da UFJF em investir na qualificação de seu pessoal e que a possibili-36 

dade da vacância de servidores qualificados poderia levar à desnaturação do PROQUA-37 

LI. Ressaltou também que tanto a Resolução 40/2010 CONSU-UFJF, quanto o Edital 38 

PROQUALI 06/2013 explicitam hipóteses que obrigam ao servidor à restituição dos 39 

recursos recebidos. Elucidou ainda, que a redistribuição não constitui um direito subje-40 

tivo do servidor, uma vez que redistribuição constitui um ato administrativo discricioná-41 

rio da Administração Pública e, portanto, estaria condicionada ao interesse da Adminis-42 

tração.  Em seguida o Coordenador de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, se-43 

nhor Warleson Peres ponderou que a Resolução 40/2013 e o Edital 06/2013 são explíci-44 

tos na dicção de que o servidor deverá permanecer em exercício na UFJF. Finalizada a 45 

discussão a Comissão PROQUALI decidiu, por unanimidade, que vacância do servidor 46 

ficará condicionada à restituição dos valores recebidos a título de benefício da Bolsa 47 

PROQUALI. II item de Pauta: Aprovação da Ata da Reunião realizada em 29 de 48 

Agosto de 2013. A pró-Reitora de Recursos Humanos ressaltou que a Ata já havia sido 49 

encaminhada a todos membros da Comissão PROQUALI  para leitura prévia, e eluci-50 

dou que os membros presentes que representam os órgãos integrantes da Comissão de-51 

verão encaminhar a Ata para os suplentes, a fim de que todos possam ter conhecimento  52 

do teor da mesma. Em seguida, a Ata foi submetida à votação, sendo aprovada, por u-53 

nanimidade, e sem qualquer ressalva. III item de Pauta: Deliberações iniciais para 54 

elaboração do Edital PROQUALI 2014: Neste item de pauta, o Coordenador de Ca-55 

pacitação e Desenvolvimento de Pessoas esclareceu que os membros da COMISSÃO  56 

deverão refletir sobre as diretrizes de elaboração do Edital da bolsa PROQUALI refe-57 

rente ao ano de 2014, sobretudo em virtude do atraso na aprovação do Orçamento. War-58 

leson ressaltou ainda que o Pró-Reitor de Planejamento e Gestão, senhor Alexandre 59 

Zanini, afirmou existir a possibilidade empenhar o pagamento de bolsas referentes aos 60 

meses de janeiro, fevereiro e março de 2014 para aqueles servidores que já são benefici-61 

ários da bolsa PROQUALI. Em seguida a Pró-Reitora de Recursos Humanos ressaltou 62 

que, em consulta ao Procurador da UFJF, seria inviável a prorrogação dos editais vigen-63 

tes em 2013, destarte aventaram a possibilidade da publicação de novo Edital PRO-64 

QUALI ainda em 2013, mas com vigência em 2014. Entretanto, por ora, foi acordado 65 
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que a PRORH ficará incumbida de buscar informações junto aos órgãos jurídicos e fi-66 

nanceiro desta Universidade, e posteriormente será agendada nova reunião para tratar 67 

deste assunto.  Findo os itens de pauta e nada mais havendo  a tratar, a Senhora Presidente deu 68 

por encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e, para registro, foi lavrada a presente 69 

Ata, que eu, Rafael Lucas da Silva Santos, transcrevo, dato e assino. 70 

 71 

Juiz de Fora, 15 de Outubro de 2013. 72 

__________________________________________________________ 73 

Jackeline Fernandes Fayer - Presidente da Comissão PROQUALI. 74 

_________________________________________________________ 75 

Rafael Lucas da Silva Santos - Assistente em Administração. 76 

Ata aprovada na reunião do dia 11/11/2013. 77 

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 
 

Márcio Roberto Lima Sá Fortes. 

Representante da Comissão Interna de Supervisão 

(CIS) 
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Representante da Associação dos Professores de En-

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

dical 

 

Victor Cezar Rodrigues. 

Representante do DCE 
 

 


