
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO SOBRE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃO 1 

DE SERVIDORES (COMISSÃO PROQUALI) – CONFORME RESOLUÇÃO 2 

Nº 40/2010-CONSU, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2012, ÀS 16 3 

HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DA REITORIA DA UNIVERSIDADE 4 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Aos nove dias do mês de agosto de 2012, às 5 

dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Juiz de 6 

Fora (UFJF) reuniu-se a Comissão sobre bolsas de qualificação de servidores 7 

(COMISSÃO PROQUALI), sob a Presidência da Senhora Pró-Reitora de Recursos 8 

Humanos, Jackeline Fernandes Fayer, com a presença dos seguintes membros: 9 

Professor Fabiano César Tosetti Leal, em substituição ao Pró-Reitor de Graduação, 10 

Miriam Cristina dos Santos Brandão, em substituição ao Pró-Reitor de Pós-11 

Graduação, Sônia Mara Marques, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento 12 

de Pessoas, Zilda Alves Machado, Coordenadora de Administração de Pessoal, 13 

Maria Luisa Rodrigues Lopes, em substituição à Coordenadora de Formação, 14 

Análise e Planejamento de Pessoal, Cândida Celestino Silva Basílio, Coordenadora 15 

de Saúde, Segurança e Bem-Estar, Julimar Cezario de Souza Franco, Representante 16 

da Comissão Interna de Supervisão – CIS. Justificaram ausência: Professor 17 

Alexandre Zanini, Pró-Reitor de Planejamento e Gestão, André de Lima Xandó 18 

Baptista, Coordenador de Avaliação e Movimentação de Pessoas, Paulo Dimas de 19 

Castro, Representante do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em 20 

Educação das Instituições Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora – MG. 21 

Estiveram ausentes: Professor Rubens Luiz Rodrigues, Representante da Associação 22 

dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora – APESJF – Seção Sindical, o 23 

Diretório Central dos Estudantes. Foi convidado a participar da reunião: Sebastião 24 

Luiz de Aquino Girardi, Pró-Reitor Adjunto de Recursos Humanos A Senhora 25 

Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião apresentando à 26 

Comissão a minuta do Edital complementar nº 02/2012-PRORH para as concessões 27 

de bolsas para o ano de 2012, previamente elaborado pela Coordenação de 28 

Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, para avaliação e validação do mesmo. A 29 

minuta segue como Anexo I desta ata. A Presidente da Comissão iniciou a leitura da 30 

minuta para que os membros fizessem considerações e fossem delineando a versão 31 

final do Edital Complementar 02/2012-PRORH. Sonia Mara questionou a 32 

Sra.Presidente quanto à prestação de contas por parte do servidor, se deveria ser 33 

semestral ou anual, haja vista que a Resolução nº 40/2010-CONSU, em seu artigo 7º 34 

previa “ano acadêmico” mas que o controle seria maior se fosse semestral. A questão 35 

foi submetida à Comissão que deliberou pela permanência da prestação de 36 

informações e de contas (Relatório Anual de Atividades Acadêmicas) ao final do ano 37 

acadêmico, uma vez que não haveria tempo hábil de solicitar novos documentos para 38 

o edital de prorrogação. Entretanto, para ambas modalidades, deveria continuar 39 

mensal, a entrega da declaração de frequência. Jackeline sugeriu alteração no artigo 40 

3º do Edital Complementar, para que se corrigisse a expressão “art. 5.4” para “item 41 

5, subitem 5.4” do Edital 12/2012-PRORH. Sônia Mara informou que foi procurada 42 

pelo Comando de Greve e que lhe solicitaram não divulgar os editais antes do 43 

assunto ser discutido na próxima assembleia da categoria, motivo pelo qual solicitou 44 

uma reunião com o comando de greve e com o Sr. Pró-Reitor Adjunto de Recursos 45 

Humanos, visto ser ele, representante na comissão de interlocução junto ao referido 46 

comando. Jackeline ponderou que caberia à Comissão PROQUALI, bem como à 47 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos, tomar todas medidas administrativas para 48 

execução do Programa, pois inúmeras cobranças estavam chegando para a 49 

continuidade do processo. Jackeline relatou ainda, que o Edital nº 14/2012, relativo à 50 

nova chamada do Programa, foi elaborado maio de 2012. Entretanto, a Procuradoria 51 



Federal junto à UFJF demorou para liberá-lo e o comando de greve deliberou pela 1 

sua não divulgação no período de greve. Desse modo, informou que todas as medidas 2 

seriam tomadas, pois não poderia mais ficar esperando decisões do comando de 3 

greve. Sonia Mara ponderou ainda que o PROQUALI envolve outros setores, e que 4 

não poderia implantar o processo sem consultá-los. O Pró-Reitor Adjunto de 5 

Recursos Humanos informou que não seria necessário consultá-los, pois os setores 6 

deveriam ter um quantitativo mínimo de atuação, definindo seus serviços essenciais, 7 

para a execução do PROQUALI, uma vez que o mesmo estava sendo processado 8 

mesmo durante a greve. A presidente da comissão colocou sob votação a aprovação 9 

da minuta do edital complementar nº 02/2012-PRORH, o qual foi aprovado por 10 

unanimidade com as alterações propostas. Jackeline solicitou à Coordenadora de 11 

Capacitação que fizesse as alterações pertinentes nos anexos do edital, a fim de 12 

atender as modificações deliberadas pela comissão. A presidente, então, iniciou a 13 

leitura da minuta do Edital nº 14/2012-PRORH (anexo II desta ata), relativo à nova 14 

chamada do Programa, para que a comissão pudesse fazer a avaliação e validação do 15 

mesmo. Jackeline informou que os objetivos e as formas de concessão continuavam 16 

os mesmos dos editais anteriores, bem como os valores e percentuais de concessão. 17 

Informou ainda, que a previsão de bolsas seria cinquenta para a Graduação e 18 

cinquenta para a Pós-Graduação Stricto Sensu. Sonia Mara ponderou que a previsão 19 

estava dentro das expectativas, uma vez que foram indeferidos vinte e dois pedidos 20 

no edital anterior, e mesmo com a nova inscrição desses, ainda haveria 21 

aproximadamente trinta bolsas para as novas demandas. Jackeline disse ainda que, 22 

naquele momento, não haveria condições de alterar os quantitativos previstos, uma 23 

vez que a Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão já havia se manifestado e que para 24 

qualquer alteração deveria ser novamente consultada. Sônia Mara apresentou à 25 

comissão o e-mail de um servidor consultando à Coordenação de Capacitação quanto 26 

ao recebimento de bolsa temporária da UAB concomitante com a bolsa PROQUALI. 27 

Miriam Brandão informou que o recebimento de bolsas da CAPES concomitante 28 

com bolsas da UAB, somente era permitido se o pleiteante fosse tutor da UAB, e que 29 

as demais modalidades de bolsas não eram acumuláveis. Jackeline informou ainda, 30 

que nos termos do artigo sexto item V da Resolução nº 40/2010-CONSU, o 31 

beneficiário não pode receber qualquer outra bolsa enquanto estiver recebendo o 32 

PROQUALI, e que não caberia à Pró-Reitoria de Recursos Humanos fazer restrição 33 

de bolsista, e sim à Procuradoria Federal. Sonia Mara questionou se deveria então, 34 

formular consulta à Procuradoria. Miriam Brandão ponderou que se tratava de 35 

assunto delicado, uma vez que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação encontrava vários 36 

problemas quando da análise de bolsas acumuláveis. Jackeline informou que fazer 37 

uma consulta à Procuradoria implicaria na suspenção do edital, até emissão do 38 

parecer, atrasando ainda mais a sua divulgação. Colocado sob votação, a maioria 39 

opinou pela não consulta à Procuradoria e pelo envio de resposta ao pleiteante, 40 

informando que “nos termos da Resolução 40/2010-CONSU, o beneficiário não pode 41 

receber qualquer outra bolsa”. Jackeline disse ainda, que a não declaração dessas 42 

bolsas e o acúmulo ilegal, é passível de Processo Administrativo. A presidente 43 

prosseguiu com a leitura da minuta e informou que não houve alterações quanto aos 44 

critérios de avalição para desempate. Sonia Mara perguntou, se em caso de auditoria, 45 

qual seria a resposta a questionamentos quanto a não utilização dos critérios, até o 46 

edital anterior. A comissão definiu que a informação a ser prestada será: “os critérios 47 

não foram utilizados, bem como divulgação de rankeamento, uma vez que o número 48 

de inscritos sempre foi menor que o de bolsas, não havendo necessidade de utilizar 49 

critérios de desempate”. A coordenadora Zilda questionou a comissão quanto à 50 

possibilidade de fechamento do sistema SIGA, inviabilizando as inscrições e 51 



execução do processo. Jackeline ratificou a informação de que a Comissão tomará 1 

todas as providências relativas ao PROQUALI e aguardará o aval do Comando de 2 

Greve. Entretanto, deverá ficar clara para a comunidade que o não lançamento do 3 

Edital, não é decisão da PRORH e sim, do comando de greve. Sonia Mara informou 4 

que a minuta do edital nº 14/2012-PRORH, continha informações relativas aos 5 

primeiro semestre, quando da sua elaboração e que precisariam ser adequadas ao 6 

segundo semestre. Informou ainda que o edital previa a entrega de novos documentos 7 

para resgatar os processos indeferidos. Jackeline solicitou a retirada do item 5.3 do 8 

edital, o arquivamento dos processos indeferidos em 2012, e que fossem mantidos os 9 

critérios de inscrição utilizados no edital nº 12/2012-PRORH. Os servidores deverão 10 

efetivar inscrição formalizada em novo processo, para nova análise, sendo mantidos 11 

os itens 2.3 e 6.3, que previam a possibilidade de retroagir o pagamento a janeiro de 12 

2012. A proposta foi aprovada por unanimidade. Jackeline chamou atenção para as 13 

alterações nos itens 5.5 e 5.5.1, que solicita a conferência dos documentos pela 14 

PRORH, bem como a não aceitação de documentos escaneados ou extraídos da 15 

Internet, ou ainda, sem assinatura, salvo para aqueles documentos que tivessem 16 

certificação digital. A nova redação foi aprovada por todos os presentes. Maria Luisa 17 

questionou sobre quem iria autenticar esses documentos, e se essa conferência teria 18 

caráter de serviço essencial, haja vista a definição de atividades durante a greve. 19 

Jackeline ponderou que sendo a entrega dos documentos feita pela Central de 20 

Atendimento, esse setor deveria definir os horários de atendimento para recebimento 21 

dos documentos e quando necessário efetuar as conferências com os originais. Zilda 22 

disse ainda que o Programa era um benefício para todos os servidores, docentes e 23 

técnicos, e isso já caracteriza a demanda como essencial. Sebastião Girardi ponderou 24 

ainda que a Central e a PRORH, seriam responsáveis pela conferência, uma vez que 25 

não podiam ser efetuadas nas próprias unidades e que os documentos originais 26 

sempre deverão ser apresentados aos setores competentes. O Professor Fabiano, 27 

questionou se não poderiam ser exigidos somente documentos originais. Zilda 28 

informou que existe uma lei que não permite formalizar essa exigência. Sônia Mara 29 

informou então, que caso a Central ficasse impossibilitada de efetuar as conferências, 30 

essa demanda seria absorvida pela Coordenação de Capacitação/PRORH. A 31 

presidente deu prosseguimento à leitura do Edital, e informou que as datas do 32 

cronograma precisariam ser redefinidas devido à greve e ponderou ainda, sobre a 33 

necessidade de ampliação dos prazos de análise dos processos. Sônia Mara sugeriu 34 

dez dias úteis para executar o cronograma, após definição das ações por parte do 35 

comando de greve e CGCO. Sônia Mara informou das dificuldades de reunir a 36 

comissão de análise dos pedidos, o que estava sobrecarregando a Coordenação de 37 

Capacitação, bem como comprometendo a competência das análises e sugeriu que os 38 

processos de graduação fossem analisados pela Pró-Reitoria de Graduação e que os 39 

processos de pós-graduação stricto sensu fossem analisados pela Pró-Reitoria de Pós-40 

Graduação. Sônia relatou ainda que efetuar tais análises, sem a presença de membros 41 

da PROGRAD e PROPG, foi uma experiência traumatizante, porque as unidades 42 

envolvidas não estavam encaminhando os servidores competentes às reuniões da 43 

comissão, a fim de legitimar as análises. Sônia argumentou ainda, que o 44 

envolvimento dos setores seria importante até para propor alterações e ajustes nos 45 

editais. Jackeline ponderou que um edital nunca é perfeito, e sim, continuamente 46 

aperfeiçoado, pois sempre há questões para aprimorar. Sônia ponderou ainda, que 47 

somente quem faz, tem condições de ajudar na melhoria do processo. Jackeline 48 

perguntou aos representantes da PROGRAD e PROPG, qual seria o prazo suficiente 49 

para análise dos documentos. O professor Fabiano informou que não teria como 50 

opinar e que faria consulta ao Pró-Reitor de Graduação e posteriormente, daria um 51 



retorno à Comissão. A representante da PROPG, Miriam Brandão, informou que 1 

duas semanas seriam suficientes. A presidente da comissão ressaltou que a análise 2 

dos pedidos seria feita pela PRORH e que caberia à PROPG e PROGRAD, analisar 3 

os documentos pertinentes ao seu setor. Jackeline deixou claro que caberia às Pró-4 

Reitorias envolvidas, a mesma função que teriam na comissão de análise. 5 

Exemplificou da seguinte forma: caberia à PROPG analisar e informar se o pleiteante 6 

teria ou não outra bolsa de pós-graduação, bem como se o curso é reconhecido pela 7 

CAPES e à PROGRAD, caberia informar se o curso era reconhecido pelo MEC ou 8 

ainda, outras particularidades, como os cursos à distância. Jackeline tranquilizou os 9 

membros, informando que os processos com problemas são exceções, não são regras 10 

e perguntou se poderia definir duas semanas para as análises. O professor Fabiano 11 

ratificou seu posicionamento de consulta ao Pró-Reitor. Julimar ponderou que 12 

poderia ser definido o prazo de dez dias úteis em vez de duas semanas. Jackeline 13 

reiterou que acreditava que duas semanas ou dez dias úteis seriam suficientes para 14 

efetivar as análises e solicitou que Sonia Mara definisse as novas datas, tão logo 15 

fossem acertadas as ações do comando de greve e CGCO, respeitando-se o prazo 16 

máximo de dez dias úteis para análises. A presidente pediu também que fosse 17 

previsto em edital, que caso houvesse um número de inscritos maior do que o 18 

número de bolsas, seria divulgado um novo cronograma para que a CFAP,  19 

juntamente com a Comissão de Ambiente Organizacional pudessem realizar as 20 

análises e atribuições dos pontos. Maria Luisa questionou como ficaria a atribuição 21 

de pontos para aqueles servidores ainda sem definição de ambiente organizacional. 22 

Jackeline respondeu que essa situação se enquadrava em casos omissos a ser 23 

avaliado posteriormente. Jackeline retomou a leitura da minuta reiterando que a 24 

vigência do novo edital de chamada seria até dezembro/2012. Sônia Mara informou 25 

que no novo edital, a comissão de análise final dos pedidos, responsável pela 26 

divulgação dos deferimentos/indeferimentos foi reestruturada, passando a ser 27 

composta pelo Pró-Reitor Adjunto de Recursos Humanos, como presidente, bem 28 

como por um membro da Coordenação de Capacitação e um membro da Comissão 29 

Interna de Supervisão. A comissão aprovou a modificação proposta. Jackeline 30 

informou que a PRORH tem mobilizado esforços em transferir a implementação e 31 

manutenção do Programa, para o módulo do sistema SIGA-RH, de modo a aprimorar 32 

o pagamento das bolsas, desvinculando-o do calendário de pagamento de bolsas da 33 

Pró-Reitoria de Graduação. Quanto ao item 10 do edital nº 14/2012-PRORH, inciso 34 

III, a Coordenadora de Capacitação reiterou questionamento quanto à apresentação 35 

semestral ou mensal da prestação de contas. Jackeline ponderou que para a 36 

graduação aumenta-se o controle sobre o programa se a cobrança for semestral, uma 37 

vez que os cursos geralmente são concluídos a cada semestre. Argumentou ainda, 38 

que apesar da Resolução nº 40/2010 permitir a apresentação anual da quitação das 39 

mensalidades, o controle semestral seria melhor, até mesmo para que havendo 40 

necessidade de devolução, o valor fosse menor. Outro ponto é a devolução através de 41 

Guia de Recolhimento da União, que torna o processo mais complicado. A comissão 42 

deliberou pela apresentação dos documentos de conclusão da graduação a cada 43 

semestre e mesmo com a apresentação mensal do comprovante de pagamento da 44 

mensalidade, o beneficiário deverá apresentar à Coordenação de Capacitação, a 45 

declaração de quitação anual de débitos junto à instituição de ensino. A presidente da 46 

comissão destacou para os membros que a distribuição das cotas anuais não estava 47 

sendo definida com antecedência, como previa a Resolução, uma vez que a 48 

Administração depende de repasses de recursos. Ressaltou, entretanto, que a fim de 49 

não prejudicar os servidores, o Professor Henrique Duque, juntamente com a 50 

Administração Superior, optou por lançar as cotas durante o semestre, ou seja, à 51 



medida que os recursos são liberados.  Desse modo, a continuidade ficava 1 

comprometida, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, porque a 2 

Administração não tem orçamento nesse período. Sônia Mara questionou até quando 3 

pagar a bolsa, em caso de não conclusão no período previsto informado pelo 4 

candidato. Jackeline ponderou que o beneficiário não poderia extrapolar o período 5 

máximo para integralização do curso. A Coordenadora informou ainda que estava 6 

encontrando dificuldades para relacionar o comprovante de pagamento com o boleto 7 

do beneficiário, uma vez que ao pagá-lo, o banco corta o comprovante onde está 8 

escrito o número de identificação do boleto, e sugeriu a elaboração de uma portaria 9 

para sistematizar as ações do programa. Jackeline argumentou que não existe portaria 10 

para regulamentar sistema bancário. Sonia Mara sugeriu inserir no edital uma 11 

orientação para que o beneficiário fizesse fotocópia do boleto antes de pagá-lo.  12 

Jackeline ponderou que isso seria burocratizar demais, além de colocar em dúvida, a 13 

boa-fé do beneficiário. A comissão deliberou a questão e decidiu que ao final do ano 14 

letivo, juntamente com o histórico deverá ser entregue uma declaração de quitação 15 

anual de débitos emitida pela instituição de ensino, e desse modo, convalidando o 16 

pagamento dos boletos já apresentados. A presidente ratificou a necessidade de que 17 

os mesmos documentos solicitados no edital complementar nº 02/2012, fossem 18 

apresentados no edital nº 14/2012-PRORH. Reiterou o pedido à Coordenadora de 19 

Capacitação, que fossem reelaborados os modelos e declarações, a serem 20 

disponibilizados nos anexos, de acordo com as deliberações da comissão. Jackeline 21 

colocou sob votação, a aprovação do edital acrescido das considerações propostas, e 22 

o mesmo foi aprovado por unanimidade. Sonia Mara questionou a comissão se 23 

caberia pagamento de bolsa a beneficiário que defendeu a dissertação ou tese no 24 

primeiro dia do mês, por exemplo. Miriam Brandão informou que o critério utilizado 25 

pela CAPES para efetivação de pagamento de bolsa se dava da seguinte maneira: se 26 

o aluno defendeu até o dia 15 do mês, não recebe a bolsa; se defendeu depois do dia 27 

15 do mês, tem direito à bolsa. Jackeline sugeriu adoção desse critério também para 28 

o PROQUALI e ponderou que os processos já pagos não seriam passíveis de 29 

devolução, uma vez que não havia regulamentação para o caso e que a partir do mês 30 

de setembro a Coordenação de Capacitação adotasse o critério da CAPES. Colocada 31 

sob votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Jackeline solicitou ainda que 32 

tal orientação fosse incluída no edital complementar nº 02/2012-PRORH.  Sônia 33 

Mara questionou quais seriam os prazos para os casos de notificação aos servidores. 34 

Jackeline informou que quando da notificação, os servidores teriam dez dias para 35 

apresentar os documentos solicitados, prevista já a informação “sob pena de 36 

devolução ao erário dos valores recebidos” e posteriormente eles teriam sessenta dias 37 

para devolver, e não havendo resposta, tomar as medidas legais, podendo ao final, até 38 

solicitar a inclusão do nome do servidor na Dívida Ativa da União. A Coordenadora 39 

de Capacitação apresentou à comissão a situação de quatro processos para análise: 1) 40 

Processo nº 23071. 009148/2011-32, conforme orientação anterior da comissão, foi 41 

encaminhado telegrama ao servidor, que compareceu à PRORH e apresentou 42 

comprovante de pagamento da mensalidade devida. Desse modo, a comissão deu por 43 

encerrado o processo, uma vez que o servidor efetuou a prestação de contas 44 

necessária. 2) Processo nº 23071.009352/2011-53, o servidor pleiteou mais um mês 45 

de bolsa, uma vez que o prazo previsto de conclusão, foi transferido de julho para 46 

agosto. A comissão analisou o processo e deliberou pelo pagamento de mais um mês, 47 

uma vez que o servidor não estava extrapolando o período previsto para 48 

integralização do curso. 3) Processo nº 23071.002696/2012-12, a servidora 49 

apresentou justificativa perante a comissão, uma vez que por problemas de saúde 50 

teve que trancar sua matrícula. A comissão analisou os documentos e deliberou pela 51 



não devolução do valor já recebido, uma vez que enquanto esteve estudando a 1 

servidora cumpriu com as exigências do programa e motivo de saúde era alheio a sua 2 

vontade. 4) Processo nº 23071.003104/2012-80, o servidor apresentou justificativa à 3 

comissão informando  que foi jubilado do programa de pós-graduação. A comissão 4 

deliberou e orientou a Coordenadora de Capacitação a enviar ofício à Coordenação 5 

do Programa de Pós-Graduação, solicitando o motivo do jubilamento do beneficiário, 6 

para concluir a análise do Processo. A presidente da Comissão, na oportunidade 7 

apresentou uma proposta para a comissão, a fim de balizar futuras decisões da 8 

comissão e da Pró-Reitoria de Recursos Humanos: se o aluno foi reprovado por 9 

frequência, deverá devolver os valores recebidos, uma vez que não cumpriu com 10 

suas obrigações e se o aluno foi reprovado por aproveitamento, não haveria essa 11 

necessidade de devolução, pois muitas vezes a aprovação não depende somente do 12 

aluno. Colocada sob votação a proposta foi aprovado por unanimidade. Nada mais 13 

havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, agradeceu a 14 

presença de todos e, para constar, foi lavrada a presente ata, que transcrevo, dato e 15 

assino. 16 

 17 
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Juiz de Fora, 09 de agosto de 2012. 19 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/___. 30 


