
Aos dez dias do mês de abril de 2013, às nove horas, na sala de reuniões da 1 

PROINFRA, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em continuação da 2 

reunião realizada em oito de abril de 2013, reuniu-se a Comissão sobre bolsas de 3 

qualificação de servidores (COMISSÃO PROQUALI), regida pela Resolução nº 4 

40/2010-CONSU, sob a Presidência da Senhora Pró-Reitora de Recursos Humanos, 5 

Jackeline Fernandes Fayer, com a presença dos seguintes membros: Professor 6 

Alexandre Zanini, Pró-Reitor de Planejamento e Gestão, Professor Eduardo 7 

Magrone, Pró-Reitor de Graduação, Professor Fernando Monteiro Aarestrup, Pró-8 

Reitor de Pós-Graduação, Sônia Mara Marques, Coordenadora de Capacitação e 9 

Desenvolvimento de Pessoas, Zilda Alves Machado, Coordenadora de 10 

Administração de Pessoal, Elaine Carvalho Gaudereto Sena, Coordenadora de 11 

Formação, Análise e Planejamento de Pessoal Substituta, Marcia Aparecida de Paula 12 

e Souza, Coordenadora de Saúde, Segurança e Bem-Estar Substituta, André de Lima 13 

Xandó Baptista, Coordenador de Avaliação e Movimentação de Pessoas, Elizangela 14 

Soares Pereira, Representante da Comissão Interna de Supervisão – CIS, Janemar 15 

Melandre, Representante do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos 16 

em Educação das Instituições Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora – 17 

MG. Estiveram ausentes: Professor Paulo César de Souza Ignácio, Representante da 18 

Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora – APESJF – Seção 19 

Sindical, e Representante do DCE. A Senhora Presidente cumprimentou os presentes 20 

e deu início à reunião, em continuação da reunião realizada em oito de abril de 2013. 21 

Em resposta a decisão da Comissão, em reunião do dia 8 de abril de 2013, de 22 

aguardar um parecer do Reitor sobre o valor da bolsa de graduaçao e sobre a 23 

liberação ou não de mais de um vínculo empregatício para quem for bolsista 24 

Proquali, Zanini confirmou o valor fixo de R$700,00 para a bolsa de graduação e a 25 

liberação de mais de um vínculo empregatício. Considerando a decisão da Comissão, 26 

na ultima reunião do dia 08 de abril de 2013, de excluir os servidores do quadro 27 

efetivo da UFJF cedidos a outros orgãos ou em cooperação técnica, incluindo apenas 28 

os servidores em efetivo exercício na UFJF, Elizangela propos adicionar a esta 29 

redação uma referencia aos servidores da UFJF lotados no Hospital Universitario 30 

(HU). Elizangela se mostrou preocupada com a possibilidade dos servidores lotados 31 

no HU serem transferidos do quadro efetivo da UFJF para o quadro da Empresa 32 

Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Zanini explicou que não existe 33 

possibilidade do HU não ser UFJF, pois se trata de um órgão suplementar de ensino 34 

da UFJF. Elizangela explicou que existem muitas especulações e contradições quanto 35 

ao futuro dos servidores do HU. Melandre entende que os servidores do HU poderão 36 

ser cedidos pela UFJF para a Ebserh. Marcia lembrou que esta proposta tem o 37 

sentido de tranquilizar os mais de duzentos servidores lotados no HU. Zanini reiterou 38 

que seria uma redundância na redação do edital, pois os servidores lotados no HU 39 

pertencem ao quadro efetivo da UFJF, embora não seja contrario a esta proposta. 40 

Xandó esclareceu que um servidor da UFJF cedido, em lotação em Caxambu/MG, 41 

ainda é do quadro efetivo da UFJF. Zanini alertou que, se for o caso de mencionar o 42 

HU na redação do item em debate, restariam dúvidas em não mencionar os outros 43 

órgãos suplementares da UFJF. Jackeline propôs retirar do edital a restrição aos 44 

servidores cedidos, pois considera a possibilidade dos servidores da UFJF 45 

continuarem no HU na forma de cessão à Ebserh. Jackeline lembrou que o numero 46 

de servidores cedidos ou em lotação provisória é muito pequeno. A Comissão 47 

decidiu por retirar do texto do edital a exigência do servidor estar em efetivo 48 

exercício na UFJF, considerando apenas que o servidor deve pertencer ao quadro 49 

efetivo da UFJF. Seguindo a reunião, Sônia Mara colocou em debate os itens que 50 

tratam do pagamento de interstício na UFJF pelos servidores contemplados com 51 

bolsa Proquali. Sônia Mara explicou que a seguinte redação do edital “manter-se 52 
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vinculado a UFJF, a partir do período de concessão da bolsa, ou término do curso, o 1 

que ocorrer primeiro, por período igual à duração, sob pena de ressarcimento das 2 

despesas efetuadas pela Instituição com a sua participação” gera dúvidas quanto o 3 

pagamento do interstício somente após a conclusão do curso, conforme redação do 4 

item 10.2 do Edital. Debateu-se alterar a redação do item 10.2, substituindo os 5 

termos “após a conclusão do curso” pelos termos  “após o encerramento do período 6 

de vigência do edital”. Sônia Mara justificou que tal questionamento ocorreu diante 7 

do processo de aposentadoria de um servidor que recebeu bolsa Proquali em 2011, 8 

sem ter informado se concluiu ou não seu curso. Zanini entende que se deve respeitar 9 

a conclusão do curso para pagamento do interstício. Jackeline lembrou que a não 10 

adoção de um fluxo continuo de bolsas impede que  se exija a conclusão do curso 11 

pelo bolsista. Sônia Mara lembrou que o numero limitado de bolsas por edital não 12 

garante que o servidor seja contemplado no edital seguinte, o que tambem inviabiliza 13 

a cobrança da conclusão do curso pelo bolsista. Jackeline sugeriu que, por se tratar 14 

de uma questão jurídica, seja feita uma consulta a Procuradoria de forma a aprimorar 15 

a redação do edital. Todos os membros concordaram que o inicio do pagamento do 16 

instersticio deve começar a partir do ultimo recebimento da bolsa. Entretanto, Sônia 17 

Mara reiterou que o item 10.2 menciona a conclusão do curso como condição para 18 

inicio do pagamento do instersticio. Xandó e Zanini entendem que não há como 19 

vincular o pagamento do interstício a conclusão do curso. Elizangela sugeriu iniciar 20 

interstício a  partir do termino ou desligamento do curso. Jackeline entende que o 21 

período de concessão de um determinado edital não pode ser usado para cumprir o 22 

interstício de edital anterior. Afirmou também que o período do interstício deve 23 

incluir todos os editais que o servidor foi contemplado com bolsa. A Comissão 24 

decidiu que a redação do edital deve informar o inicio do pagamento do período de 25 

intersticio começando a partir do ultimo recebimento da bolsa, e que tal período 26 

equivale  à  soma de todos os períodos em que o bolsista foi beneficiado, 27 

independentemente  do número  de editais ou de descontinuidade temporária  da  28 

bolsa PROQUALI. Seguindo, submeteu-se a Comissão o processo de aposentadoria 29 

de um servidor que recebeu cinco meses de bolsa Proquali em 2011, não recebeu 30 

bolsa Proquali em 2012 e não comunicou a conclusão do curso até a presente data. 31 

Questionou-se a Comissão se o servidor já teria pago o interstício de cinco meses, 32 

durante o ano de 2012, ou se o interstício de cinco meses deveria ser pago somente 33 

após a conclusão do curso, considerando que o Edital Proquali de 2011 utilizava os 34 

termos “Manter-se vinculado a UFJF, a partir do período de concessão da bolsa, ou 35 

término do curso, o que ocorrer primeiro, por período igual à duração, sob pena de 36 

ressarcimento das despesas efetuadas pela Instituição com a sua participação.” 37 

Jackeline entende que, diante de um conflito de normas dentro do próprio edital, o 38 

edital é benéfico ao servidor, de modo que o servidor já cumpriu o interstício de 39 

cinco meses em 2012. Jackeline propôs que os casos análogos referentes aos editais 40 

2011 e 2012 terão como referencia a decisão tomada nesta reunião. A Comissão 41 

definiu que os bolsistas Proquali vinculados aos editais de 2011 e 2012 começam a 42 

cumprir o interstício após término da vigência do respectivo edital, e não após a 43 

conclusão do curso. Seguindo a reunião, colocou-se em debate o requisito do edital 44 

que exige do servidor não ter cancelado ou abandonado seu curso durante o período 45 

em que foi bolsista Proquali. Sônia Mara esclareceu que este requisito inexistia nos 46 

editais anteriores, sendo incluído em função da ultima reunião da Comissão. 47 

Jackeline entende que o bolsista que cancelou ou abandonou seu curso poderia 48 

receber nova bolsa após cumprir interstício obrigatório. Fernando considera que o 49 

bolsista que cancelou ou abandonou seu curso não deve receber a bolsa novamente, 50 

sendo apoiado por Zanini. Jackeline lembrou que alguns bolsistas podem migrar de 51 

instituições. Magrone esclareceu que mobilidade entre cursos é diferente de 52 
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cancelamento ou abandono do curso. Sônia Mara alertou que o bolsista pode migrar 1 

entre vários cursos e não concluir nenhum deles. Marcia defendeu que o servidor 2 

poderia migrar de instituição uma única vez. Fernando reiterou que os cursos são 3 

avaliados pela CAPES e que cada desistência de um aluno é um ônus para a 4 

instituição. Fernando lembrou também que alguns servidores entram em vagas 5 

reservadas na própria instituição, além de receber bolsa Proquali, sendo um 6 

investimento duplo no servidor, que será perdido com a saída do bolsista. Para 7 

Fernando, o bolsista tem que ter responsabilidade e assumir o compromisso de ir até 8 

o final do seu curso. Fernando esclareceu que a Capes não concede nova bolsa para 9 

quem já foi bolsista e não concluiu seu curso, além de obrigar a devolução dos 10 

recursos caso o bolsista tenha recebido nova bolsa após ter cancelado seu curso. 11 

Sônia Mara lembrou que o servidor pode abandonar o curso após ter sido bolsista. 12 

Zanini considera que a mobilidade acadêmica prejudica a avaliação da instituição 13 

pela CAPES, sendo apoiado por Fernando e Magrone. Fernando explicou que a 14 

possibilidade de um grande numero de servidores se matricularem na pós-graduação 15 

de uma instituição conveniada a UFJF deve estar acompanhada de uma credibilidade 16 

desses servidores quanto a conclusão do curso, de modo a não prejudicar a avaliação 17 

da instituição e a continuidade do convenio. Levantou-se a possibilidade de um 18 

servidor interromper seu curso por motivos de saúde. Fernando explicou que existe a 19 

possibilidade de trancamento do curso e que o período de licença de saúde ou 20 

maternidade não conta no prazo de conclusão do curso. Elizangela lembrou que o 21 

aluno pode passar por momentos difíceis na sua vida pessoal que o levam a cancelar 22 

o curso, dando como exemplo o caso de um aluno que precisa se afastar para cuidar 23 

de um parente com doença grave. Elizangela observou também que os servidores 24 

matriculados em cursos de graduação costumam lidar com problemas particulares 25 

mais frequentes, diferentemente dos alunos de pós-graduação. Zanini afirmou que os 26 

cursos de graduação já possuem regras próprias para trancamento. Xando considera 27 

que os casos particulares e omissos devem ser decididos pela Comissão, sendo 28 

apoiado por Magrone. Zanini ressaltou que a restrição em debate protege o programa 29 

como um todo. Sônia Mara ressaltou o exemplo de um servidor que interrompeu seu 30 

curso durante um edital anterior, cuja redação não apresentava esta restrição em 31 

debate, e irá entrar no próximo edital, matriculado no mesmo curso em instituição 32 

diferente. Zanini entende que se deva colocar um marco temporal para que a 33 

restrição em debate tenha efeito. Jackeline entende que, no exemplo em questão, o 34 

fato do servidor não ter trocado de curso possibilita sua inclusão no próximo edital. 35 

A Comissão aprovou o requisito do Edital 06/2013 exigindo do servidor não ter 36 

cancelado ou abandonado seu curso durante o período em que foi bolsista Proquali, 37 

considerando-se que esta restrição será valida a partir do Edital 06/2013, não sendo 38 

valido para os bolsistas beneficiados em editais anteriores. Seguindo a leitura do 39 

edital, Sônia Mara destacou a inclusão de uma regra definindo a data de emissão em 40 

2013 como referencia para declarações de matricula atualizadas, a serem 41 

apresentadas pelos candidatos no processo de seleção. Todos os membros da 42 

Comissão aprovaram esta regra. Seguindo a leitura do edital, no item que trata dos 43 

servidores que realizam pós-graduação no exterior, Sônia Mara destacou que a 44 

Câmara de Pós-Graduação da UFJF não aprova a concessão da bolsa, apenas atesta a 45 

qualidade do curso, conforme informações verbais do então Coordenador de Pós 46 

Graduação. Jackeline ressaltou que ao atestar a qualidade do curso a Câmara de Pós-47 

Graduação já estaria aprovando a concessão da bolsa. Sônia Mara indagou sobre a 48 

questão de o bolsista estar morando ou não na sede da instituição. Jackeline disse que 49 

não se deve confundir a qualidade do curso com a questão da revalidação do 50 

diploma. Zanini explicou que a Câmara tem apenas função consultiva quanto a 51 

qualidade do curso, cabendo a gestão do Proquali dizer se o candidato esta apto. 52 
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Entretanto, Zanini ressaltou que a não aprovação da qualidade do curso pela Câmara 1 

deve resultar no indeferimento da bolsa para o candidato, sendo apoiado por 2 

Jackeline. A Comissão concordou que, uma vez a Câmara aprovando a qualidade do 3 

curso, o candidato que atender aos requisitos do edital estaria apto a receber bolsa. 4 

Da mesma maneira, a Comissão entende que a não aprovação do curso pela Câmara 5 

implica a não concessão da bolsa ao candidato. No próximo item, Sônia Mara 6 

questionou a necessidade de se comprovar residência no exterior para os candidatos 7 

matriculados em pós-graduação no exterior. Fernando pediu a palavra e deu como 8 

exemplo o caso contraditório de um servidor contemplado com bolsa Proquali, 9 

cursando pos-graduação em Portugal, após parecer favorável da PROPG/UFJF. 10 

Entretanto, a mesma PROPG/UFJF não reconheceu o diploma obtido pelo servidor, 11 

solicitando que o mesmo fosse revalidado no Brasil. Fernando entende que não 12 

reconhecer o diploma de um aluno pós-graduado em instituição estrangeira implica 13 

em não liberar recursos para este mesmo aluno estudar em tal instituição. Fernando 14 

explicou que PROPG só deve recomendar os cursos estrangeiros que tenham 15 

equivalência, caso atendam as condições de validação do diploma na UFJF. Para os 16 

cursos estrangeiros que não possuem equivalência na UFJF, o recebimento da bolsa 17 

PROQUALI não implica necessariamente em revalidação do diploma estrangeiro. 18 

Fernando destacou a importância de critérios para se conceder a bolsa Proquali, 19 

lembrando que existem muitos cursos no exterior de má qualidade. Entre os critérios, 20 

Fernando citou a qualidade do curso e a preferência por instituições conveniadas com 21 

a UFJF. Para Fernando, quando o diploma do curso exige revalidação no Brasil, tal 22 

curso deve atender aos critérios de revalidação, propondo uma consulta ao 23 

CDARA/UFJF para se confirmar a obrigação legal de o bolsista residir no exterior. 24 

Entretanto, Jackeline explicou que não cabe consulta ao CDARA/UFJF, por se tratar 25 

de um órgão executor. Fernando afirmou que deverá ser feita uma pesquisa sobre os 26 

termos legais que obrigam a residência no exterior. Na opinião de Fernando, não se 27 

deve obrigar o bolsista a residir no exterior. Fernando também explicou que a 28 

Camara de Pos-Graduação é apenas um órgão consultivo da PROPG/UFJF, e não um 29 

órgão deliberativo. Desse modo, Fernando solicitou que fosse corrigida a redação do 30 

Edital 06/2013, de forma que a aprovação de um curso de pos-graduação estrangeiro 31 

será feita pela PROPG/UFJF, e não pela Camara de Pós-graduação. Fernando 32 

também solicitou anuência da Comissão para se estabelecer, como critérios da 33 

PROPG/UFJF, a qualidade do curso e a existência de convenio da instituição com a 34 

UFJF, para orientar a aprovação da bolsa Proquali. Sônia Mara reiterou sobre a 35 

necessidade ou não do candidato apresentar declaração atestando residir no exterior. 36 

Fernando entende que devam existir períodos presenciais no exterior para cursar as 37 

disciplinas, sem que seja necessário residir no exterior. Jackeline explicou ser este o 38 

entendimento jurídico da Capes também, para programas do tipo MINTER e 39 

DINTER, havendo uma divergência jurídica entre residir na sede do curso e cursar as 40 

disciplinas na sede do curso. Fernando considera que o programa deva ter uma 41 

segurança de que o bolsista irá cursar disciplinas no exterior. Zanini sugeriu incluir 42 

um item no edital exigindo que o bolsista declare que irá cursar disciplinas 43 

presenciais no exterior. Jackeline sugeriu que a PROPG elabore um modelo de 44 

declaração a ser submetida ao candidato. Zanini sugeriu adotar uma declaração de 45 

próprio punho, de modo a agilizar a publicação do Edital 06/2013. Sônia Mara 46 

questionou se existe prazo a ser cumprido de atividades presenciais no exterior. 47 

Fernando e Zanini explicaram que a CAPES não define prazo para realizar tais 48 

atividades. A Comissão concordou com o estabelecimento dos critérios de aprovação 49 

de cursos estrangeiros pela PROPG/UFJF, sem necessidade de explicita-los no edital, 50 

entendendo ser uma rotina interna da PROPG/UFJF, além da substituição da Camara 51 

de pós-graduação, como responsável pela aprovação, pela PROPG/UFJF, na redação 52 
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do Edital 06/2013. A Comissão entendeu que os cursos de Pós-Graduação 1 

estrangeiros que têm correspondência na UFJF só serão recomendados para o 2 

PROQUALI caso tenham condições de revalidação do diploma  na UFJF.  Para os 3 

cursos que não têm correspondência  na UFJF, o recebimento da bolsa PROQUALI 4 

não implica necessariamente em revalidação do diploma estrangeiro cabendo aos 5 

bolsistas estarem cientes dos critérios de revalidação de diploma estrangeiro no país. 6 

A Comissão concordou também em exigir do candidato uma declaração de proprio 7 

punho na qual atesta o cumprimento de atividades presenciais na sede do curso. 8 

Continuando a reunião, Jackeline propôs um cronograma no Edital 06/2013, com 9 

duas datas para realizar o pagamento das bolsas, considerando as dificuldades em se 10 

fechar datas para entrega de documentação. Neste cronograma, os servidores que 11 

entregassem a documentação correta até a data limite já poderiam entrar na próxima 12 

folha de pagamento, viabilizada num esforço conjunto das pró-reitorias envolvidas. 13 

Jackeline citou também um calendário dilatado para ampliar o numero de servidores 14 

inscritos. Sônia Mara ressaltou que a PROGRAD e a PROPG solicitaram dez dias 15 

uteis para analise dos processos de inscrição. Zanini e Sônia Mara entendem não ser 16 

viável trabalhar com duas datas para realizar o pagamento das bolsas. Zanini se 17 

dispôs a recrutar pessoas para auxiliar a analise dos processos de inscrição e garantir 18 

o cumprimento do cronograma, além de pessoas para reformulação da equipe da 19 

Coordenação de Capacitação para os próximos editais. Sônia Mara destacou a 20 

dificuldade para se fechar as datas devido ao atraso em se realizar esta reunião. 21 

Jackeline sugeriu fornecer uma senha de acesso ao SIGA para a PROGRAD e a 22 

PROPG, de modo a analisar as inscrições do Proquali de forma mais ágil. Sônia 23 

Mara lembrou que já existe um relatório de inscrições no SIGA, na forma de 24 

planilha, que pode ser repassado a PROGRAD e a PROPG. Marcia lembrou da 25 

necessidade de informar a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis sobre o período de 26 

inscrições na Central de Atendimento, de modo a orientar a entrega dos documentos. 27 

Jackeline entende que os candidatos deferidos sem pendência nos documentos já 28 

poderiam entrar na próxima folha de pagamento, deixando os candidatos com 29 

documentação pendente para uma folha posterior. Jackeline alertou tambem para a 30 

demora que algumas instituições levam para emitir declaração de matrícula aos 31 

candidatos. Sônia Mara indagou sobre a data de entrega do termo de 32 

responsabilidade e os membros presentes aprovaram a entrega antes da divulgação 33 

do resultado condicional. Sônia Mara também confirmou a colaboração de Zanini 34 

caso o processamento da folha de pagamento ocorra fora do cronograma oficial de 35 

bolsas definido pela PROPLAN/UFJF. Ao ser indagado por Sônia Mara, Zanini 36 

tambem aprovou para que o período de vigência das bolsas no edital 06/2013 seja até 37 

dezembro de 2013. Após as deliberações, a Comissão aprovou o cronograma do 38 

Edital 06/2013, com o período de inscrições entre dezesseis  e trinta de abril, 39 

vigência ate dezembro de 2013 e o pagamento da primeira bolsa em folhas separadas 40 

para os candidatos com e sem pendência na documentação. Após, Sônia Mara 41 

questionou se em agosto de 2013 será aberto um novo edital para os candidatos que 42 

não tiveram oportunidade de entrar no Edital 06/2013. Jackeline explicou que as 43 

bolsas remanescentes do Edital 06/2013 serão ofertadas no próximo edital. Fernando 44 

destacou que a PROPG/UFJF esta fechando parceiras com instituições externas de 45 

ensino para possibilitar a qualificação tanto dos docentes quanto de TAE’s. Desse 46 

modo, o próximo edital será importante para contemplar estas parcerias. Zanini 47 

reforçou que o numero de bolsas ofertadas no próximo edital estará limitado às 48 

bolsas remanescentes do Edital 06/2013. Seguindo, Sônia Mara solicitou aos 49 

membros que confirmassem o dia 15 do mês de defesa da dissertação/tese como 50 

referencia para o pagamento e encerramento da bolsa Proquali, considerando que o 51 

processo 23071.003555/2012-17, cujo servidor continuou a receber bolsas Proquali 52 



 6 

após a defesa de sua dissertação, ainda está em análise pela Procuradoria. Fernando 1 

explicou que ainda não existe uma ligação entre o Proquali e os cursos de pós-2 

graduação da UFJF. Fernando alertou que um programa de pos-graduação não pode 3 

exigir a publicação de artigo para conceder o diploma ao aluno que defendeu sua 4 

tese/dissertação, sendo uma irregularidade a ser corrigida nos programas de pós-5 

graduação da UFJF. Fernando explicou que a defesa não encerra o curso, sendo 6 

apenas um dos requisitos para a homologação do título. Entretanto, Jackeline 7 

lembrou que existe uma Portaria da UFJF condicionando apresentação da ata de 8 

defesa, do histórico escolar e de uma declaração de conclusão do curso para fins de 9 

progressão funcional. Sônia Mara reiterou o questionamento a Comissão quanto à 10 

necessidade de estabelecer a data de defesa da tese/dissertação como marco legal de 11 

encerramento da bolsa Proquali, considerando que todos os bolsistas até o momento, 12 

com exceção do processo 23071.003555/2012-17, encerraram a bolsa a partir da data 13 

de defesa da dissertação/tese. Zanini lembrou que a CAPES encerra a bolsa no dia da 14 

defesa da dissertação/tese. Fernando ressaltou que a Comissão pode estabelecer a 15 

data de defesa como marco para encerramento da bolsa, mas não se pode considerar 16 

no edital que tal data marca o encerramento do curso. Zanini explicou que alguns 17 

regimentos de pós-graduação exigem publicação de artigo antes da defesa da 18 

dissertação/tese. Fernando alertou para os casos em que o aluno prorroga seu prazo 19 

de defesa e continua recebendo bolsa Proquali. Zanini considera que, para fins do 20 

Proquali, a defesa da dissertação/tese indica que o aluno já cumpriu com os 21 

requisitos necessários, independente das particularidades de cada programa de pos-22 

graduação. A Comissão confirmou a data de defesa da tese/dissertação como  marco 23 

para encerramento da bolsa nos cursos de pós-graduação. Continuando, os membros 24 

debateram a possibilidade de prorrogação do prazo de defesa. Jackeline citou como 25 

exemplo os alunos que estão em período de prorrogação da defesa, sem ter recebido 26 

nenhuma bolsa Proquali anteriormente. Nestes casos, os mesmos não teriam direito a 27 

pleitear a bolsa Proquali, considerando que a redação do edital limita o numero de 28 

bolsas ao prazo declarado pela instituição, sem possibilidade de prorrogação. Em 29 

relação aos alunos que estão em período de prorrogação do prazo de defesa, 30 

Jackeline entende que o aluno tem direito a receber a bolsa, respeitado o limite 31 

máximo de bolsas estabelecido pelo edital, sendo apoiado por Zanini. Magrone 32 

lembrou que na graduação não existe defesa de dissertação/tese, devendo-se usar o 33 

termo “conclusão do curso” em caso de graduação. Para Fernando e Zanini, o que 34 

vale é o limite maximo de bolsas definido no edital, independente da previsão de 35 

término emitida pela instituição ou de estar em período de prorrogação. Sônia Mara 36 

lembrou que a data de previsão de término é um importante parametro para fins de 37 

contagem das bolsas e controle do pagamento. A Comissão decidiu por aceitar 38 

prorrogações de prazo de defesa, respeitando-se o limite maximo de bolsas 39 

estabelecido em edital. Seguindo a reunião, Sônia Mara questionou se a proibição ao 40 

acumulo de bolsas seria mantida, nos termos do edital. Jackeline explicou que tal 41 

modificação só poderia ser feita por meio de alteração na Resolução 40/2010 – 42 

CONSU. Zanini propôs que o acumulo da bolsa Proquali com a bolsa da 43 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) fosse liberado no Edital 06/2013 e aprovado 44 

ad referendum pelo CONSU, por meio de portaria que altera a Resolução 40/2010. 45 

Jackeline explicou que a Comissão pode propor as alterações na Resolução 40/2010  46 

ao Reitor, que será submetida ad-referendum ao CONSU. Zanini considera 47 

incoerente ceder a bolsa para um servidor que possui outro vinculo empregatício e 48 

não ceder para o servidor que possui uma bolsa de tutoria da UAB. Zanini confirmou 49 

também, a pedido do Reitor da UFJF, que os bolsistas de cursos de pos-graduação 50 

pagos também deverão apresentar comprovante de pagamento de mensalidades, 51 

assim como acontece para os bolsistas de graduação. A Comissão decidiu por liberar 52 
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no Edital 06/2013 o acúmulo da bolsa Proquali com a bolsa da Universidade Aberta 1 

do Brasil (UAB), e propor as respectivas alterações na Resolução 40/2010-CONSU 2 

ao Reitor da UFJF, que será submetida ad-referendum ao CONSU. A Comissão 3 

concordou também que os bolsistas de cursos de pos-graduação pagos deverão 4 

apresentar comprovante de pagamento de mensalidades. No próximo item, Sônia 5 

Mara questionou a possibilidade de se trocar o termo “semestre acadêmico” para 6 

“ano acadêmico” na redação do Edital 06/2013, considerando a obrigação do bolsista 7 

de apresentar comprovante de rendimento acadêmico. Fernando explicou que 8 

algumas instituições usam ano e não semestre, além daquelas que iniciam suas 9 

atividades no meio do ano. Fernando propôs usar apenas o termo “ano”. Sônia Mara 10 

questionou se a declaração de quitação anual de débitos seria cobrada também para 11 

os cursos de pos-graduação pagos. Jackeline confirmou que sim. Sônia Mara reiterou 12 

que os membros analisem a versão final do Edital 06/2013 a ser enviada por email. A 13 

Comissão aprovou a substituição do termo “semestre acadêmico” para “ano”, além 14 

da cobrança de uma declaração de quitação anual de débitos para os cursos pagos de 15 

pós-graduação. Sônia Mara colocou em debate o caso de um bolsista cuja secretaria 16 

acadêmica do programa não se dispôs a emitir uma declaração informando que o 17 

bolsista “atendeu satisfatoriamente os requisitos do programa”, considerando que as 18 

notas das disciplinas ainda não foram lançadas no histórico escolar. A secretaria 19 

propôs uma declaração informando que o aluno “participou efetivamente das 20 

disciplinas cursadas”. A Comissão concordou com a redação proposta pela secretaria 21 

do curso para o comprovante de rendimento acadêmico, no caso em questão. 22 

Continuando, Sônia Mara submeteu a Comissão a possibilidade ou não de se pagar 23 

meses atrasados, nos quais o bolsista não apresentou os documentos exigidos 24 

mensalmente pelo Edital 06/2013. A Comissão proibiu o pagamento 25 

acumuladamente dos meses atrasados para os bolsistas que não apresentarem os 26 

documentos exigidos, mensalmente, pelo Edital 06/2013, após a implantação efetiva 27 

do Edital 06/2013. Seguindo a reunião, debateu-se a exigência do bolsista apresentar 28 

a CCDP/PRORH o comprovante de título obtido no prazo de trinta dias após o 29 

término dos estudos. Jackeline lembrou que este item do edital é importante para a 30 

construção de indicadores de desempenho do Proquali. Sônia Mara questionou se os 31 

bolsistas que participaram de apenas um único edital, no inicio dos seus cursos, 32 

também deveriam a apresentar tal comprovante. Jackeline considera que todos 33 

devem apresentar o comprovante de título, sugerindo o prazo de trinta dias após a 34 

instituição emitir o diploma, e não trinta dias após o término dos estudos. Sônia Mara 35 

explicou que até o momento todos os bolsistas concluintes só apresentaram a ata de 36 

defesa, o que obrigaria exigir novamente o diploma de todos. A Comissão decidiu 37 

por manter a exigência do bolsista apresentar a CCDP/PRORH o comprovante de 38 

título obtido ou declaração de término dos estudos no prazo de trinta dias após o 39 

término dos estudos, ainda que tenham participado de apenas um único edital 40 

Proquali. No próximo item, debateu-se quais seriam os motivos previstos para a não 41 

conclusão do curso por parte do bolsista que poderiam resultar em devolução dos 42 

recursos, considerando que a redação do edital 06/2013 não explicitava tais motivos. 43 

Jackeline explicou que a redação do item em questão esta conflitante, pois a mesma 44 

menciona “a não conclusão do curso”, considerando que as bolsas Proquali são por 45 

edital e não por fluxo contínuo. Marcia e Magrone consideram mencionar os termos 46 

“desistência, abandono ou cancelamento” na redação deste item. Jackeline lembrou 47 

que o termo “jubilamento” também deve ser utilizado, uma vez que o mesmo é 48 

mencionado em vários regimentos das instituições de ensino. A comissão decidiu por 49 

explicitar os termos “abandono, cancelamento e/ou jubilamento do curso a que se 50 

propôs o servidor” como motivos passíveis de devolução dos recursos recebidos, 51 

devendo o servidor  apresentar à CCDP/PRORH, no prazo de quinze dias após a 52 
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decisão, justificativa fundamentada dos motivos. Sônia Mara indagou se a exigência 1 

de que trata o inciso de continuar prestando serviço a UFJF, obriga o servidor a 2 

permanecer no mesmo cargo, considerando a possibilidade do servidor alterar seu 3 

vínculo de TAE para docente, A Comissão concordou que uma mudança de vínculo 4 

dentro da UFJF é permitida para fins de cumprimento de interstício na UFJF. Depois 5 

debateu-se a possibilidade de um servidor com sessenta e cinco anos ser 6 

contemplado com a bolsa Proquali, durante um período de três anos, e não ter como 7 

cumprir o interstício obrigatório antes de completar setenta anos. Marcia citou a 8 

possibilidade de requerer do servidor um tempo mínimo para se aposentar como 9 

condição para se candidatar ao Proquali. Marcia entende que o fato de um servidor 10 

ter sessenta e cinco anos não o impede de ingressar no Proquali, considerando que é 11 

a lei, e não o servidor, que impede o cumprimento do interstício. Magrone lembrou 12 

que o Proquali deve beneficiar o servidor e a instituição. Sônia Mara ressaltou que a 13 

único critério possível de se verificar é a idade para a aposentadoria compulsória. 14 

Jackeline citou o exemplo do servidor com sessenta e cinco anos que inicia quatro 15 

anos de doutorado com bolsa Proquali, resultando no cumprimento de apenas um ano 16 

de interstício, devido à aposentadoria compulsória aos setenta anos. Fernando 17 

cogitou a possibilidade de devolução dos recursos. Marcia entende que, nestes casos, 18 

não se deve condicionar o cumprimento do interstício somente a idade, mas também 19 

a devolução dos recursos, considerando que o servidor estará ciente da devolução ao 20 

iniciar no Proquali. Fernando sugere conceder a bolsa Proquali somente pelo período 21 

possível de se cumprir o interstício, antes do servidor completar setenta anos. 22 

Jackeline alertou que esta verificação da idade e do período de concessão vai exigir 23 

um novo mecanismo de controle, dificultando a execução do Proquali. Fernando 24 

sugeriu adicionar ao edital 06/2013 os termos “o prazo de concessão de bolsa esta 25 

condicionado ao servidor comprovar o pagamento do interstício”. A comissão 26 

decidiu por incluir no Edital 06/2013 uma clausula que condiciona o período de 27 

concessão da bolsa ao tempo disponível pelo servidor para cumprimento de 28 

interstício obrigatório na UFJF. No próximo item, Jackeline lembrou que os termos 29 

do edital que tratam da interrupção da bolsa devido ao acumulo de bolsas deverão ser 30 

alterados, uma vez que a Resolução 40/2010 será alterada, por meio de aprovação ad 31 

referendum do CONSU. A Comissão aprovou os termos  “acumulo de bolsas 32 

concedidas por outras agencias financiadoras e/ou bolsas de mesma natureza” para 33 

fins de interrupção da bolsa Proquali, excetuando-se as bolsas de que trata a 34 

Resolução 20/2011-CONSU e as bolsas da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 35 

discutidas anteriormente nesta reunião. Seguindo, Fernando questionou a 36 

possibilidade de criação de bolsas Proquali para alunos de pós-doutorado, a pedido 37 

de um servidor docente da UFJF, mesmo após ter explicado ao referido servidor que 38 

tal bolsa não se enquadra no Proquali. Magrone lembrou que não existe banca de 39 

avaliação em pós-doutorado. Fernando é contra a bolsa Proquali de pós-doutorado e 40 

explicou que o Proquali é voltado para a capacitação do servidor, considerando que o 41 

pós-doutorado não capacita o servidor do ponto de vista funcional. A Comissão 42 

confirmou que a bolsa de pós-doutorado não se enquadra no Proquali. No próximo 43 

item, debateu-se quais serão os limites máximos de bolsas a serem concedidas para 44 

os cursos de mestrado, doutorado e graduação. Em relação aos cursos de mestrado e 45 

doutorado, A Comissão aprovou o limite máximo de 24 e 48 bolsas a serem 46 

recebidas pelo servidor, respectivamente, considerando este Edital e todos os Editais 47 

anteriores relativos ao PROQUALI. Em relação aos cursos de graduação, Magrone 48 

explicou que não existe uma legislação única sobre os prazos de graduação, sendo 49 

definidos por cada instituição. Nesta caso, Magrone considera que a Comissão pode 50 

arbitrar os prazos para a graduação, lembrando que a dilatação excessiva de prazo 51 

pode ser prejudicial tanto ao aluno quanto a instituição. Fernando sugeriu definir um 52 
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limite máximo de meses após o prazo de conclusão do curso. Jackeline não 1 

concordou, devido ao prazo de conclusão do curso ficar sob responsabilidade da 2 

instituição. Jackeline destacou que os cursos de medicina possuem um prazo maior 3 

de conclusão. A Comissão decidiu que o número de bolsas recebidas pelo servidor 4 

aluno de  Graduação  não poderá ultrapassar o limite de  36  bolsas  para cursos de 5 

Tecnólogo,  66  bolsas  para cursos de Licenciatura  ou  Bacharelado,  excetuando-se  6 

cursos  de Medicina, com limite de 80 meses, considerando este Edital e todos os 7 

Editais anteriores relativos ao PROQUALI. Continuando, Sônia Mara questionou se 8 

a versão final do Edital 06/2013 necessitaria de um visto da Procuradoria, 9 

considerando que um atraso em se obter tal visto poderá atrasar a publicação e alterar 10 

o cronograma. Jackeline explicou que a versão final do Edital 06/2013 será entregue 11 

nas mãos do Reitor da UFJF com vistas a obter o visto da Procuradoria. Ficou 12 

acordado entre os membros que o edital sera enviado por email para os membros 13 

presentes e, caso não exista manifestação em contrario, entende-se que todos os 14 

membros aceitaram integralmente a redação do edital. Terminando a reunião, Marcia 15 

propôs que a aprovação dos futuros editais seja feita em uma reunião exclusiva, de 16 

modo que outros assuntos sejam debatidos em reuniões separadas. Marcia sugeriu 17 

também um cronograma de reuniões da Comissão Proquali, sendo apoiado por 18 

Fernando e Sônia Mara. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por 19 

encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e, para constar, foi lavrada a 20 

presente ata, que eu, João Leal, transcrevo, dato e assino. 21 

 22 

Juiz de Fora, 10 de abril de 2013. 23 
 24 
 25 
 26 
 27 

Jackeline Fernandes Fayer 28 

Presidente da Comissão PROQUALI 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

João Leal 34 

Assistente em Administração – PRORH 35 

 36 

 37 

 38 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/___. 39 


