
Aos oito dias do mês de abril de 2013, às quinze horas, na sala de reuniões da 1 

PROINFRA, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) reuniu-se a Comissão 2 

sobre bolsas de qualificação de servidores (COMISSÃO PROQUALI), regida pela 3 

Resolução nº 40/2010-CONSU, sob a Presidência da Senhora Pró-Reitora de 4 

Recursos Humanos, Jackeline Fernandes Fayer, com a presença dos seguintes 5 

membros: Professor Alexandre Zanini, Pró-Reitor de Planejamento e Gestão, 6 

Professor Eduardo Magrone, Pró-Reitor de Graduação, Sônia Mara Mara Marques, 7 

Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, Elaine Carvalho 8 

Gaudereto Sena,  Coordenadora de Formação, Análise e Planejamento de Pessoal 9 

substituta, Márcia Aparecida de Paula e Souza, Coordenadora de Saúde, Segurança e 10 

Bem-Estar substituta, André de Lima Xandó Baptista, Coordenador de Avaliação e 11 

Movimentação de Pessoas, Elizângela Soares Pereira, Representante da Comissão 12 

Interna de Supervisão – CIS, Janemar Melandre, Representante do Sindicato dos 13 

Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de 14 

Ensino no Município de Juiz de Fora – MG. Estiveram ausentes: Professor Fernando 15 

Monteiro Aarestrup, Pró-Reitor de Pós-Graduação, Zilda Alves Machado, 16 

Coordenadora de Administração de Pessoal, Professor Paulo César de Souza Ignácio, 17 

Representante da Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora – 18 

APESJF – Seção Sindical, e Representante do DCE. A Senhora Presidente 19 

cumprimentou os presentes e deu início à reunião, submetendo a ata da reunião do 20 

dia 23 de novembro de 2012 para aprovação, que foi aprovada e assinada por todos 21 

os presentes. Em seguida, Jackeline submeteu o processo 23071.010960/2012-91, 22 

por meio de recurso apresentado por servidor bolsista contra decisão da Comissão 23 

Proquali, em reunião do dia 23 de novembro de 2012. Jackeline relatou o recurso 24 

apresentado pelo servidor, explicando que o servidor em nenhum momento procurou 25 

obter vantagem com as bolsas já recebidas e que a UFJF se beneficiou com a troca 26 

do programa de doutorado pelo servidor, uma vez que o mesmo concluiu o curso de 27 

forma antecipada, abrindo mão dos meses restantes de bolsa a que teria direito. 28 

Jackeline tambem explicou que o servidor não teria como comunicar a Comisão 29 

Proquali sobre a mudança de programa por não haver edital em curso a época. 30 

Jackeline considerou consistentes todos os argumentos apresentados no recurso. 31 

Sônia Mara relatou que o servidor assinou um termo se comprometendo a devolver 32 

os valores recebidos para os meses de janeiro e fevereiro de 2012, caso o recurso em 33 

questão fosse indeferido. Jackeline colocou o recurso em votação, que foi deferido 34 

por todos os membros presentes, estando o servidor com sua situação regularizada 35 

perante o PROQUALI. Seguindo a reunião, foi apresentado o processo 36 

23071.002708/2012-17, no qual servidora bolsista solicitou ao seu programa de 37 

doutorado estrangeiro uma declaração prorrogando sua matrícula para os meses de 38 

novembro e dezembro de 2012, mas não conseguiu apresenta-la a CCDP/PRORH 39 

dentro do prazo, devido ao atraso no envio da correspondência pela instituição 40 

estrangeira. Sônia Mara explicou que a servidora assinou um termo se 41 

comprometendo a devolver os valores recebidos para os meses de novembro e 42 

dezembro de 2012, caso a declaração não fosse apresentada nos exatos termos. Sônia 43 

Mara leu a referida declaração apresentada pela servidora, informando que a aluna 44 

solicitou reinscrição no programa em outubro de 2012 e a mesma foi autorizada em 45 

janeiro de 2013. Jackeline lembrou que alunos em fase de elaboração de tese podem 46 

ficar em aberto no sistema de registro acadêmico até retornarem com a inscrição no 47 

programa. Sônia Mara lembrou que a servidora apresentou documento protocolando 48 

a reinscrição desde outubro de 2012. Nenhum membro presente discordou dos 49 
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termos da declaração, sendo aprovada e estando a servidora com sua situação 1 

regularizada perante o PROQUALI. Continuando, Jackeline submeteu o processo 2 

23071.003324/2012-11, referente a solicitação de comprovante de rendimento 3 

academico ao programa de mestrado de servidor bolsista, segundo decisão da 4 

Comissão Proquali em reunião do dia 23 de novembro de 2012. Jackeline apresentou 5 

a manifestação formal do programa, informando que o aluno continua regularmente 6 

matriculado. O programa de mestrado relata que o servidor cumpriu as tarefas 7 

relativas a proposta de sua dissertação em agosto de 2011, além de entregar a 8 

segunda tarefa de reescrita da dissertação em outubro de 2011. Após, o servidor 9 

apresentou, em agosto de 2012, tarefa atrasada relativa ao capitulo três da sua 10 

dissertação. Sônia Mara explicou que o servidor recebeu os meses de janeiro a abril 11 

de 2012, com base na declaração apresentada para inscrição no Edital 12/2012, 12 

atestando estar regularmente matriculado em  dois de abril de 2012, tendo iniciado o 13 

curso em outubro de 2010. Para os meses seguintes, o servidor não mais comprovou 14 

frequência junto a CCDP/PRORH.  Para Magrone, o fato de a declaração ser emitida 15 

pela coordenação do programa de mestrado atesta uma situação regular do aluno nos 16 

meses em que recebeu a bolsa. Jackeline lembrou o posicionamento que vem sendo 17 

adotado, com base em orientações da Procuradoria Federal junto a UFJF, nos casos 18 

de alunos desligados de programas apenas por questões de aproveitamento 19 

acadêmico, segundo  o qual não há como reivindicar a devolução dos recursos, 20 

considerando que o aluno tenha frequentado regularmente  o programa e cumprido 21 

suas atividades. A Comissão decidiu pela não devolução dos recursos por parte do 22 

bolsista, uma vez que o bolsista continua regularmente matriculado e que as 23 

informações apresentadas e atestadas pelo programa  de mestrado informam que o 24 

bolsista esteve regularmente matriculado nos meses de janeitro a abril, realizando 25 

atividades relativas a elaboração de sua dissertação. Sônia Mara lembrou que os 26 

processos 23071.009705/2011-15, relativo ao acumulo de cargos, e 27 

23071.003555/2012-17, relativo ao recebimento de bolsa após a defesa da 28 

dissertação, submetidos a Comissão Proquali em reunião do dia 23 de novembro de 29 

2012, estão ainda em analise pela Procuradoria Federal junto a UFJF. Seguindo a 30 

reunião, foi submetido o documento “Perguntas mais frequentes” para aprovação, 31 

elaborado pela Coordenação de Capacitação, com vistas à disponibilização na página 32 

da PRORH, após alterações propostas na reunião da Comissão Proquali do dia 23 de 33 

novembro de 2012. Considerando que a assessoria da PRORH não respondeu à 34 

solicitação da Comissão Proquali de análise do documento, decidiu-se que a 35 

aprovação do referido documento ficará pendente, aguardando a análise da assessoria 36 

da PRORH. Em seguida, Jackeline relembrou aos membros presentes a decisão, 37 

tomada em reunião do dia 23 de novembro de 2012, de reduzir o numero de 38 

membros da Comissão Proquali, por meio de alterações na Resolução 40/2010-39 

CONSU, com o objetivo de viabilizar a realização das reuniões. Em relação ao 40 

próximo edital, Jackeline ressaltou que algumas alterações devem ser acompanhadas 41 

de alterações na Resolução 40/2010-CONSU. Sônia Mara alertou que apenas o edital 42 

prevê o acumulo de bolsas de que trata a Resolução 20/2011-CONSU,  sem previsão 43 

na Resolução 40/2010-CONSU. Jackeline explicou que o acumulo das bolsas de que 44 

trata a Resolução 20/2011-CONSU é legal, uma vez que as mesmas foram apreciadas 45 

pelo CONSU e não foram consideradas bolsas regulares, informação esta confirmada 46 

por Zanini. Continuando a reunião, Jackeline submeteu a reunião o novo Edital 47 

06/2013. Jackeline explicou inicialmente que a aprovação do novo edital necessitava 48 

de uma resposta da PROPLAG/UFJF, de acordo com o Oficio 103/2012-49 
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CCDP/PRORH, quanto à disponibilidade orçamentária para o PROQUALI em 2013. 1 

Entretanto, Jackeline ressaltou que o próprio governo federal demorou em liberar o 2 

orçamento, inviabilizando uma resposta da PROPLAG/UFJF e adiando a marcação 3 

desta reunião. Jackeline lembrou também que esta reunião foi adiada duas vezes, 4 

devido à falta de quorum e para atender um compromisso urgente solicitado pelo 5 

Reitor. Jackeline e Sônia Mara ressaltaram a importância dos pró-reitores de 6 

planejamento e gestão, de graduação e de pós-graduação participarem das reuniões, 7 

sem a indicação de substitutos, devido a natureza e importância das questões 8 

debatidas no edital. Sônia Mara iniciou a leitura do Edital 06/2013. Primeiramente, 9 

Sônia Mara ressaltou que a inclusão de pós-doutorado no Proquali, se for o caso, 10 

deve ser precedida de alteração na Resolução 40/2010 no CONSU. Jackeline 11 

lembrou que o pós-doutorado é considerado pela CAPES um estágio e não um 12 

programa stricto-sensu. Continuando a leitura do edital, a Comissão debateu o valor 13 

das bolsas de graduação e pós-graduação. Prosseguindo, Sônia Mara entende que a 14 

redação da Resolução 40/2010 não impede um valor fixo, considerando o uso dos  15 

termos “mensalidades e/ou ajuda de custo” na redação, sem mencionar a palavra 16 

“respectivamente”. A proposta inicial foi adotar um valor fixo, baseado na média de 17 

todos os valores pagos para a graduação, ou baseado no maior valor já pago de 18 

mensalidade, em torno de R$570,00 . Jackeline lembrou que um valor fixo abaixo do 19 

valor limite de R$700,00 poderia comprometer os bolsistas que se matricularam com 20 

a expectativa de receber tal valor. Sônia Mara ressaltou que a maioria dos bolsistas 21 

seria beneficado, pois atualmente recebem um valor bem abaixo do valor limite.  22 

Magrone observou que a expectativa de receber os valores não da direito ao bolsista 23 

de questiona-los, uma vez que a matricula no curso é realizada antes de se candidatar 24 

a bolsa. Xandó questionou se não seria o caso de permitir alunos de graduação em 25 

instituições públicas, uma vez que a adoção de um valor fixo equipara o tratamento 26 

dado a graduação e a pós-graduação. Sônia Mara explicou que a inclusão de 27 

graduação em instituições públicas não poderia ser feita por edital, somente com 28 

alterações na Resolução 40/2010-CONSU. Sônia Mara confirmou que o valor da 29 

bolsa de pós-graduação passaria de R$1000,00 para R$1600,00, conforme 30 

determinação do Reitor da UFJF. Considerando este aumento substancial de 31 

R$600,00, Sônia Mara ressaltou que poderia ser incoerente não aumentar o valor da 32 

bolsa da graduação na mesma prorporção. Magrone atentou para o impacto que os 33 

valores das bolsas teriam no orçamento da UFJF. Jackeline propôs um valor fixo de 34 

R$570,00 para todos os bolsistas, exceto aqueles que pagam mensalidade acima 35 

desse valor fixo, que receberiam o valor da mensalidade até o limite de R$700,00. 36 

Zanini explicou que a origem dos recursos do Proquali é extra-orçamentaria, sendo o 37 

Reitor da UFJF quem obtem estes recursos em cada ano. Lembrou que isto dificulta a 38 

adoção de bolsas em fluxo contínuo, uma vez que não há como garantir a obtenção 39 

dos recursos de um ano para o outro. Para Zanini a diferença entre os valores de 40 

R$700,00 e  R$570,00 para a graduação é irrisória, considerando o montante total 41 

dos recursos e a capacidade do Reitor em obte-los. Zanini propos uma consulta ao 42 

Reitor, apresentando ambos os valores. Marcia indagou por que não fixar a  bolsa no 43 

valor limite anteriormente adotado de R$700,00, considerando que a cada edital pode 44 

aumentar o numero de graduandos com valores mais altos na mensalidade, 45 

ultrapassando o valor de R$570,00. Zanini lembrou o início do Proquali, quando foi 46 

feito um mapeamento da demanda dos cursos de graduação e dos seus respectivos 47 

valores. Zanini explicou que a adoção de um limite de valor foi uma medida 48 

cautelosa, num contexto de restrição em planejamento orçamentário, por não saber a 49 
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demanda de bolsistas. Marcia achou incoerente a bolsa de pós-graduação aumentar 1 

de R$1000,00 para R$1600,00 enquanto uma bolsa de graduação, supondo um valor 2 

médio em torno R$120,00, aumentaria para R$570,00, sendo que o limite permitido 3 

é de R$700,00. Zanini afirmou que a PROPLAG não definiu os valores das bolsas, 4 

apenas executa o orçamento, confiando na capacidade e responsabilidade do Reitor 5 

em atender o numero de bolsas oferecidas pelo edital. Zanini apenas discorda da 6 

adoção de fluxo contínuo de bolsas. Elaine indagou se o Proquali poderia ser 7 

auditado devido ao alto montante de recursos envolvido. Zanini explicou que o 8 

Proquali  tem como objetivo o desenvolvimento institucional da UFJF conjugado ao 9 

desenvolvimento dos servidores. Desse modo, uma vez que o Reitor obtem os 10 

recursos e o conselho superior da UFJF considera-os como bolsas, por meio da 11 

aprovação de uma Resolução,  não cabe questionamento quanto aos altos valores 12 

envolvidos. Tais valores dentro do orçamento próprio da UFJF seriam insuficientes, 13 

mas se tratam de recursos extra-orçamentários. Zanini lembrou mais uma vez da 14 

responsabilidade e capacidade do Reitor em garantir os recursos. Entretanto Zanini 15 

ressaltou que o desenvolvimento institucional da UFJF tambem é objetivo do 16 

PROQUALI, e não apenas a qualificação dos servidores. Desse modo, Zanini 17 

considera que o edital deve restringir casos de servidores que receberam bolsa e não 18 

finalizaram seu curso. Para Zanini tratar de forma igual os desiguais é uma forma de 19 

injustiça. Marcia concordou com esta restrição. Jackeline lembrou novamente que 20 

nos casos de alunos desligados de programas apenas por questões de aproveitamento 21 

acadêmico não há como reivindicar a devolução dos recursos, com base em 22 

orientações da Procuradoria Federal junto a UFJF. Jackeline ressaltou que,  apesar 23 

dos esforços da administração em manter e aprimorar o Proquali, o mesmo não deve 24 

ser um condicionante para se manter no programa, uma vez que não se pode adotar 25 

fluxo continuo para concessão das bolsas. Zanini explicou que não se trata de pedir 26 

devolução dos recursos para os bolsistas que não finalizam seus cursos, mas sim de 27 

restringir que os mesmos sejam contemplados em novos editais. Xandó destacou o 28 

limite de 24 e 48 bolsas para alunos de mestrado e doutorado, como forma de 29 

controlar a concessão de bolsas. A Comissão concordou com a inclusão de regras no 30 

Edital 06/2013 para restringir a bolsa Proquali aos servidores que já foram 31 

contemplados em editais anteriores e  cancelaram seus cursos. Sônia Mara retomou a 32 

questão de se liberar ou não no novo edital os cursos de graduação em instituições 33 

publicas, explicando que tal liberação depende de alteração na Resolução 40/2010-34 

CONSU. Ficou decidido que a Comissão iria aguardar um parecer do Reitor sobre 35 

esta questão e sobre o valor fixo para a bolsa de Graduação. Zanini se comprometeu 36 

a apresentar ao Reitor o montante de recursos envolvidos, considerando os valores da 37 

bolsa de graduação em R$570,00 ou R$700,00. Continuando a leitura do Edital 38 

06/2013, foram definidas 65 vagas para graduação e  270 vagas para pós-graduação. 39 

Sônia Mara explicou que a orientação foi adicionar 40 por cento de vagas em relação 40 

ao total de bolsas concedidas em cada modalidade no ano de 2012. Em relação aos 41 

requisitos para concorrer a bolsa Proquali, foi retirada a exigencia de não ter outro 42 

vínculo empregatício fora da UFJF. Esta modificação em relação aos editais 43 

anteriores foi colocada em debate. Jackeline lembrou que, diante de possíveis 44 

restrições orçamentárias, foi dada prioridade aos servidores que não tem outro 45 

vínculo empregatício. Para Janemar, esta modificação deveria ser aceita, dando como 46 

exemplo o fato de coordenadores e pró-reitores receberem uma segunda fonte de 47 

vencimento no exercício de suas funções. Sônia Mara observou que se o servidor tem 48 

seu  desempenho avaliado de forma satisfatória, não haveria motivo para restringir o 49 
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segundo vínculo empregatício, respeitando-se, contudo, a questão da restrição 1 

orçamentária, se houver. Jackeline ressaltou que a questão não se trata de penalizar 2 

quem possui mais de um vínculo empregatício, mas sim da limitação em cobrar 3 

aproveitamento do servidor, uma vez que a carga horaria de dois ou mais vinculos 4 

empregatícios somada ao tempo dedicado aos estudos poderá fragilizar o 5 

desempenho do servidor, inclusive no que se refere a comprovação de rendimento 6 

acadêmico com o Proquali. Sônia Mara alegou que o fato de ter outro vínculo fora da 7 

UFJF não significa que o servidor não esteja se dedicando a Instituição, sendo 8 

possível realizar seus estudos sem pedir afastamento. Sônia Mara lembrou que, se 9 

fosse o caso de investigar a vida do servidor fora da UFJF, teríamos que analisar 10 

fatores como dedicação a família, aos filhos, ao lar, entre outros. Zanini explicou que 11 

o primeiro pensamento do Reitor seria reduzir o valor da bolsa pela metade para os 12 

servidores que possuem outro vínculo fora da UFJF. No entanto, Zanini confirmou 13 

que o Reitor ainda esta analisando a questão. Jackeline alertou que, devido ao alto 14 

valor que será investido pela instituição no Proquali, os gestores do Proquali tem 15 

responsabilidade sobre a cobrança de rendimento acadêmico do servidor bolsista, 16 

independente do fato de não haver indicadores que demonstrem que o abandono será 17 

maior para bolsistas com mais de um vínculo empregatício. Como lembra mais uma 18 

vez Jackeline, se o parecer jurídico afirma não ser possível reivindicar a devolução 19 

dos recursos para os bolsistas com rendimento acadêmico insuficiente, a gestão do 20 

proquali poderá ser responsabilizada, por permitir uma sobrecarga de trabalho que 21 

poderá afetar o rendimento acadêmico dos bolsistas. Sônia Mara indagou sobre a 22 

possibilidade de afastamento dos servidores que possuem outro vínculo. Jackeline 23 

respondeu que o afastamento seria inviável, uma vez que não haveria substitutos para 24 

a maioria dos servidores. Márcia colocou que para o servidor técnico-administrativo 25 

existem meios de fiscalizar e comprovar mais de um vínculo empregatício. Já para o 26 

servidor docente que atua como profissional liberal não há como realizar esta 27 

fiscalização. Jackeline respondeu que existe sim esta fiscalização e que a lei é a 28 

mesma tanto para o técnico-administrativo e quanto para o docente. Magrone 29 

ressaltou que, mesmo para os docentes que possuem dedicação exclusiva, são poucos 30 

os que podem atuar como profissionais liberais fora da UFJF. Para Sônia Mara, a 31 

experiência profissional adquirida fora da instituição, a partir de outro vínculo 32 

empregatício, pode ser bem aplicada dentro da UFJF, sendo este um aspecto positivo 33 

a ser também considerado e não somente os negativos. Magrone alertou que o fato de 34 

alguns servidores possuírem outros vínculos empregatícios sem que a UFJF tenha 35 

conhecimento não pode ser o motivo único para se alterar o edital e liberar o 36 

acúmulo de cargos. Sônia Mara respondeu que todos os servidores contemplados 37 

com a bolsa Proquali até o momento assinam um termo de responsabilidade 38 

declarando não acumular cargos. Magrone lembrou que os programas de pós-39 

graduação são avaliados pela CAPES quanto aos prazos de conclusão dos bolsistas, 40 

produção de artigos, entre outros fatores, de modo que a dedicação do bolsista deve 41 

garantir um rendimento acadêmico satisfatório. Continuando a reunião, Sônia Mara 42 

alertou que, por outro lado, a liberação de outro vinculo empregatício fora da UFJF 43 

pode ser incoerente com a restrição ao acumulo de bolsas adotada nos últimos 44 

editais, uma vez que não há distinção entre bolsas temporárias de tutoria e bolsas 45 

para financiamento de cursos. Neste caso pode ser incoerente conceder bolsa 46 

Proquali para o servidor que tem outro vínculo efetivo e não concedê-la para quem 47 

recebe uma bolsa temporária de tutoria, devendo esse assunto ser debatido pelos 48 

membros. Elaine argumentou que a restrição a mais de um vínculo empregatício 49 
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deveria ser utilizada somente como critério de desempate, uma vez que o numero de 1 

bolsas oferecidas tem sido superior ao numero de candidatos. Elizangela destacou ser 2 

muito prudente diferenciar o acúmulo de bolsas de mesma natureza, considerando a 3 

diferença da bolsa Proquali para uma bolsa de tutoria. Sônia Mara relatou o caso de 4 

alguns boletos de pagamento das mensalidades de graduação informarem um 5 

desconto com a denominação  “bolsa maturidade”, devido a idade do aluno, o que 6 

poderia inviabilizar a bolsa Proquali se o edital for interpretado de forma rígida. A 7 

Comissão decidiu aguardar um parecer do Reitor quanto a liberação de mais de um 8 

vínculo empregatício. Continuando a leitura do Edital 06/2013, Sônia Mara atentou 9 

para a exigência do edital de que o candidato esteja em efetivo exercício na UFJF 10 

sem especificar o local de exercício, considerando que um servidor da UFJF pode 11 

estar em exercício em local provisório. Jackeline e Zanini sugeriram excluir os 12 

servidores da UFJF cedidos a outros orgãos ou em cooperação técnica, sendo aceito 13 

pelos membros presentes. Em relação ao acumulação de bolsa, André indagou sobre 14 

a possibilidade de se permitir o acumulo de bolsas de tutor da Universidade Aberta 15 

do Brasil. Jackeline explicou que tal modificação só poderia ser feita por meio de 16 

alteração na Resolução 40/2010 – CONSU. A Comissão decidiu por manter a 17 

restrição atual ao acúmulo de bolsas, ate que o Reitor emita parecer em sobre esta 18 

questão. Em relação a exigência do edital de que o servidor docente tenha avaliações 19 

positivas no departamento, Sônia Mara atentou sobre a dificuldade em se obter e 20 

analisar as avaliações dos docentes na PRORH. Após sugestão de Jackeline e 21 

aprovação dos membros presentes, será incluído no formulário de inscrição do 22 

Proquali uma clausula informando que o docente tem avaliações positivas, que será 23 

atestada pelo chefe do departamento/diretor da unidade no momento de sua 24 

assinatura. Seguindo a leitura do edital, no item que trata dos servidores que realizam 25 

pós-graduação no exterior, Sônia Mara destacou que a Câmara de Pós-Graduação da 26 

UFJF, conforme informação verbal do então Coordenador de Pós-Graduação Stricto-27 

Sensu da PROPG/UFJF, não diz aprovar o bolsista, apenas recomendar o curso, uma 28 

vez que não há comprovação de que o aluno esteja morando de fato no exterior. 29 

Jackeline apontou que a questão a ser avaliada neste item do edital é a qualidade ou 30 

não dos programas de pós-graduação estrangeiros, uma vez que os mesmos não são 31 

avaliados pela CAPES. Magrone respondeu que não é cabível financiar um bolsista 32 

de pós-graduação no exterior cujo programa não é atestado pela CAPES. Jackeline 33 

explicou que a Camara de pós-graduação apenas recomenda o programa de acordo 34 

com a possibilidade do mesmo ser reavaliado no Brasil, sendo a revalidação do 35 

diploma estrangeiro no Brasil uma questão separada da avaliação do programa 36 

estrangeiro. Jackeline lembrou que pode existir diferença entre residir no exterior e 37 

cursar as disciplinas do programa no exterior, para efeitos de revalidação do diploma 38 

estrangeiro.  Sônia Mara solicitou  a opinião dos membros presentes sobre proposta 39 

deste edital informar ao bolsista que a bolsa Proquali não implica necessariamente 40 

em revalidação do diploma estrangeiro no Brasil, cabendo aos bolsistas estarem 41 

cientes dos critérios de revalidação, pois essa observação foi solicitada a ela, 42 

verbalmente, pelo então Coordenador de Pós-Graduação Stricto-Sensu da 43 

PROPG/UFJF. Magrone ressaltou que a redação do item em questão do edital não 44 

esta adequada, pois poderia contemplar programas de pós-graduação não 45 

qualificados. A Comissão decidiu por aguardar um parecer da Pro-Reitoria de Pos-46 

Graduação sobre a redação do edital referente a aprovação dos programas de pós-47 

graduação realizados no exterior. Após, a Comissão decidiu encerrar a reunião e 48 

continua-la no dia 10 de abril, as nove horas. Jackeline e Sônia Mara reafirmaram a 49 
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importância dos pró-reitores de planejamento e gestão, de graduação e de pós-1 

graduação participarem da continuação desta reunião, sem a indicação de substitutos, 2 

devido a natureza e importância das questões debatidas no edital. Nada mais havendo 3 

a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, agradeceu a presença de 4 

todos e, para constar, foi lavrada a presente ata, que eu, João Leal, transcrevo, dato e 5 

assino. 6 

Juiz de Fora, 08 de abril de 2013. 7 
 8 
 9 
 10 
 11 

Jackeline Fernandes Fayer 12 

Presidente da Comissão PROQUALI 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

João Leal 18 

Assistente em Administração – PRORH 19 

 20 

 21 

 22 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/___. 23 


