
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO SOBRE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃO 1 

DE SEVIDORES (COMISSÃO PROQUALI) – CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 

40/2010-CONSU, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2011, ÀS 15 3 

HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DA REITORIA DA UNIVERSIDADE 4 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Aos dez dias do mês de maio de 2011, às quinze 5 

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

(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: Prof. 9 

Alexandre Zanini, Pró-Reitor de Planejamento e Gestão, Professor Fabiano César 10 

Tosetti Leal, Coordenador de Graduação, substituindo o Pró-Reitor de Graduação, 11 

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

Zilda Alves Machado, Coordenadora de Administração de Pessoal, Kátia Maria Silva 13 

de Oliveira e Castro, Coordenadora de Formação, Análise e Planejamento de 14 

Pessoal, André de Lima Xandó Baptista, Coordenador de Avaliação e Movimentação 15 

de Pessoas, Cândida Celestino Silva Basílio – Coordenadora de Saúde, Segurança e 16 

Bem-Estar, Julimar Cezario de Souza Franco, Representante da Comissão Interna de 17 

Supervisão – CIS, Professor Rubens Luiz Rodrigues, Representante da Associação 18 

dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora – APESJF – Seção Sindical, 19 

Discente Richard Tavares de Souza, Representante do Diretório Central dos 20 

Estudantes, Janemar Melandre da Silva, Representante do Sindicato dos 21 

Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de 22 

Ensino no Município de Juiz de Fora – MG. Foram convidados a participar da 23 

reunião: Sebastião Luiz de Aquino Girardi, Pró-Reitor Adjunto de Recursos 24 

Humanos, Wagner de Souza Campos, Assessor de Gabinete. Justificou ausência: 25 

Professor Fernando Salgueiro Perobelli, Pró-Reitor de Pós-Graduação. A Senhora 26 

Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião, fazendo a leitura da ata 27 

da reunião do dia quatro de abril de 2011 para aprovação, a qual foi aprovada e 28 

assinada por todos os presentes. Em seguida, o Assessor Wagner Campos, esclareceu 29 

alguns pontos colocados sob consulta na reunião do dia quatro de abril. Informou que 30 

o servidor para solicitar afastamento para capacitação deverá respeitar os prazos: de 31 

três anos de efetivo exercício para afastar-se para Mestrado e quatro anos, para 32 

Doutorado. Sônia Mara questionou se o servidor em estágio probatório poderia 33 

receber a bolsa do PROQUALI.  Wagner disse que o servidor em estágio probatório 34 

não poderia receber a bolsa, pois não poderia garantir que trabalharia pelo mesmo 35 

período do recebimento do incentivo, uma vez que não teria como garantir o 36 

ressarcimento, em caso de demissão. A coordenadora Kátia Castro questionou se não 37 

poderia ser feita uma forma de indenização, por parte do servidor, na eventual 38 

possibilidade de se devolver os valores. Wagner disse que cairia no caso complexo 39 

de dívida pública. Kátia questionou ainda se esse impedimento se aplicaria aos 40 

docentes pois o decreto deixa em aberto. Wagner esclareceu que não existe Lei para 41 

o Magistério, o que regulamenta a questão é um decreto de 1987 conjuntamente com 42 

um Parecer Interno, sobre a questão. Jackeline acrescentou ainda que, quando há uma 43 

contradição entre decreto e uma Nota Técnica faz-se uma conciliação. Quanto ao 44 

questionamento sobre o critério de classificação do candidato mais idoso, Wagner 45 

Campos esclareceu que este, só seria o primeiro critério, quando se tratasse de 46 

candidato maior de sessenta e cinco anos. Informou ainda, que existe uma Resolução 47 

Interna sobre o assunto. Wagner esclareceu ainda que, os valores recebidos a maior 48 

deveriam ser devolvidos, não devendo ser interpretado como boa-fé, uma vez que o 49 

servidor irá requerer o incentivo e estará consciente dos valores a que tem direito. A 50 

Presidente solicitou aos membros que passassem para a definição dos valores para o 51 



ano de 2011, considerando os dois milhões e meio de reais, anunciados pelo reitor. 1 

Informou que este valor era um fato novo, posterior à ultima reunião da Comissão. 2 

Desse modo, a Comissão deveria definir uma política para este ano, se possível de 3 

modo a atender a todos, pois era a proposta do Reitor. O Pró-Reitor de Planejamento 4 

e Gestão informou que não havia recursos para garantir a integralidade das 5 

mensalidades e pensou em alguns valores para que os membros pudessem avaliar. 6 

Reconheceu ainda, que a primeira proposta estava aquém das demandas apresentadas 7 

através do levantamento realizado e fez uma reavaliação dos quantitativos e valores. 8 

Desse modo, sugeriu o limite de setecentos reais de bolsa para quem estivesse 9 

cursando a primeira graduação. Sônia Mara disse que com esse valor houve um 10 

aumento significativo. O Professor Rubens disse que a comissão fizesse a simulação 11 

dos valores propostos e trabalhasse com a possibilidade de um aumento de quarenta 12 

por cento nos quantitativos das demandas do levantamento, citando como exemplo o 13 

total de servidores matriculados no stricto sensu, que segundo o levantamento era de 14 

cento e quinze e desse modo, pudesse oferecer mais bolsas, chegando a cento e 15 

sessenta bolsas. Disse ainda que a comissão utilizasse critério igualitário para a 16 

graduação. A servidora Josane questionou se não poderia ser concedido valores 17 

integrais para o pagamento das mensalidades da graduação, uma vez que com o 18 

aumento do número de  bolsas, o número de pleiteantes seria menor e haveria sobra 19 

de recursos. Jackeline sugeriu definição de critérios, de forma a atender a todos, sem 20 

subestimar a possibilidade de aumento das demandas e posteriormente faltar 21 

recursos. Jackeline ressaltou que a primeira minuta do edital limitava a bolsa da 22 

graduação a cinqüenta por cento do valor da mensalidade e com o teto sugerido a 23 

setecentos reais, o programa conseguiria contemplar servidores que fizessem cursos 24 

de até mil e quatrocentos reais e disse que esse valor seria uma forma de atender a 25 

todos. Zanini destacou que esse valor com o quantitativo proposto estava dentro da 26 

proposta orçamentária para concessão do incentivo à qualificação para este ano. A 27 

servidora Josane disse que custear cinquenta por cento do curso era pouco e pediu à 28 

comissão que avaliasse a possibilidade de aumento do percentual para sessenta ou 29 

setenta por cento. Alexandre Zanini disse que poderia reavaliar os percentuais, porém 30 

alegou que o objetivo do PROQUALI não era só financiamento e que havia a 31 

intenção de se buscar convênio com outras instituições visando a qualificação dos 32 

servidores. Josane, citou ainda que Universidade Federal Fluminense estava 33 

desenvolvendo mestrado profissional em parceria com empresas e sugeriu a 34 

possibilidade da UFJF fechar também turmas de mestrado profissional com 35 

empresas. O Professor Rubens disse que utilizar um critério igualitário para todos 36 

poderia causar problemas e apresentou ainda,  alguns pontos que foram discutidos 37 

em assembléia na APES para a comissão: primeiro, a questão da transparência 38 

pública, e solicitou à comissão critérios na aplicação dos recursos. Segundo, a 39 

divisão dos recursos e sugeriu que os valores fossem diferenciados para os servidores 40 

que estivessem estudando na cidade e os que estudassem em outra localidade, uma 41 

vez que as necessidades de quem está estudando na cidade seriam menores. Alegou 42 

ainda que havendo uma demanda menor para concessão de incentivo à graduação, os 43 

recursos fossem repassados para a pós-graduação, uma vez que a tendência do pós-44 

graduando era gastar mais. Zanini disse que era justo tratar os desiguais de forma 45 

desigual. Wagner, ainda, ponderou que injustiça seria tratar igualmente os desiguais. 46 

O Professor Fabiano, comentou que seria importante definir valores fixos e 47 

quantidade de bolsas para poder migrar valores das bolsas de um nível para outro 48 

quando não utilizadas. Zanini disse que concordava com o posicionamento do 49 

Professor Fabiano a fim de transferir recursos de um nível para outro, quando 50 

sobrassem vagas. Sônia Mara informou que a maioria dos servidores do nível D já 51 



possuíam curso superior e que o programa ajudaria na qualificação dos servidores 1 

dos outros níveis. Zanini ponderou que o objetivo do programa era justamente este, 2 

promover qualificação e sugeriu um número de cinquenta bolsas para a graduação, 3 

projetando-se quarenta por cento de aumento sobre a demanda do levantamento feito. 4 

Jackeline colocou em votação o número de bolsas a ser disponibilizado para a 5 

graduação com a possibilidade de se alocar os valores não utilizados para as bolsas 6 

de pós-graduação. O número de bolsas foi aprovado por unanimidade. Na sequência, 7 

colocou em votação a proposta de setecentos reais para o valor da bolsa limitado a 8 

cinquenta por cento do valor da mensalidade. A proposta também foi aprovada por 9 

unanimidade. Wagner esclareceu que no edital, deveria constar: “O valor da bolsa 10 

será de setecentos reais limitado ao valor de cinquenta por cento da mensalidade do 11 

curso” a fim de evitar interpretações errôneas e futuros recursos. A servidora 12 

Janemar Melandre questionou se o percentual de concessão poderia subir para 13 

sessenta por cento da mensalidade do curso. Jackeline ponderou que poderia se 14 

oferecer percentuais graduados, por exemplo, de quarenta a setenta por cento, 15 

dependendo do nível do cargo. André Xandó sugeriu percentuais graduados para 16 

pagamento das bolsas de graduação aos técnicos administrativos, da seguinte forma: 17 

cinquenta por cento para o nível D, sessenta por cento para o nível C e setenta por 18 

cento para os níveis A e B, do valor da mensalidade do curso, limitado ao teto de 19 

setecentos reais de bolsa.  O Professor Rubens disse que pagar parte do que o 20 

servidor irá pagar realmente é incentivo e não benefício, porém ao promover 21 

qualificação quem ganha é a Instituição. Wagner ressaltou que o valor da bolsa seria 22 

o mesmo para todos e o que faria diferença era o percentual do valor da mensalidade 23 

a ser pago, considerando o nível do cargo do servidor. Disse que era justo oferecer 24 

valores maiores de incentivo para aqueles que ganhavam menos. Sebastião Girardi 25 

apontou a necessidade de se oferecer incentivo de qualificação aos servidores que 26 

estivessem cursando graduação em instituições públicas. Wagner informou que a 27 

Resolução do PROQUALI não contemplava graduação em instituição pública e que 28 

a comissão não tinha competência legal para alterá-la. Jackeline ressaltou que como 29 

os recursos para o PROQUALI seriam anuais, o edital não poderia contemplar bolsas 30 

durante toda a duração do curso e solicitou que se voltasse ao edital a expressão “o 31 

programa disponibilizará cotas anuais”. Wagner ainda ponderou que se o servidor se 32 

submete a um edital anual o controle torna-se mais apurado. A presidente apresentou 33 

à comissão o quantitativo de cento e quinze servidores matriculados em cursos stricto 34 

sensu, de acordo com o levantamento, projetando-se um acréscimo de quarenta por 35 

cento, chegando a cento e sessenta bolsas para a pós-graduação. A comissão aprovou 36 

por unanimidade, o quantitativo proposto. A servidora Josane questionou se haveria 37 

paridade de concessão de bolsas para Técnicos Administrativos em Educação 38 

(TAE’s) e Docentes. Wagner disse que acreditava em uma distribuição proporcional 39 

porque a maioria dos docentes busca bolsas nos órgãos de fomento e sobrariam mais 40 

bolsas, aos TAE’s. Wagner defendeu ainda um valor de bolsa maior para os 41 

servidores que estivessem trabalhando e um menor para aqueles que estão afastados. 42 

A comissão definiu manter um valor único de bolsa para pós-graduação. Zanini  43 

sugeriu cento e sessenta bolsas no valor de um mil reais, sem fazer distinção se 44 

seriam de Mestrado ou Doutorado e informou que possuía margem orçamentária para 45 

pagar todas as bolsas até o fim do ano. A proposta submetida à comissão foi 46 

aprovada por unanimidade. A coordenadora Sônia solicitou que a comissão definisse 47 

critérios para os casos de devolução dos valores da bolsa de incentivo à qualificação. 48 

Questionou se haveria necessidade de devolução, se por iniciativa da Instituição, o 49 

programa fosse suspenso. Wagner informou que a Resolução garante a não 50 

devolução de recursos quando se tratar de normas aplicáveis. Exemplificou que 51 



normas aplicáveis seria a reprovação de servidores no mestrado mesmo ao ter 1 

realizado todos os procedimentos. Jackeline ponderou que os servidores que 2 

continuam trabalhando são prejudicados pelas demandas de trabalho e que mesmo 3 

integralizando os estudos podem não ser aprovados, e que neste caso não seria culpa 4 

do servidor.  Ressaltou, porém, a necessidade de se definir claramente os critérios 5 

para devolução. Quanto ao primeiro questionamento de Sônia Mara, Wagner, 6 

esclareceu que se o servidor esteve estudando enquanto recebeu a bolsa não há 7 

problema e, se posteriormente, a UFJF suspender o incentivo, não haverá 8 

necessidade de devolução. Destacou a necessidade de se chamar a atenção para a 9 

anualidade do Programa. Zanini ressaltou a necessidade de se definir a bolsa do 10 

programa dentro das especificidades da Lei, como rendimento isento e não tributado. 11 

Zanini destacou ainda, a necessidade de se definir o operacional dos trabalhos. Sônia 12 

Mara informou que nos termos da Resolução, a gestão do Programa é feito pela 13 

PRORH por meio da comissão. Sônia Mara questionou se caso o servidor solicitasse 14 

afastamento teria direito a substituto. Kátia Castro informou que com as atuais 15 

orientações normativas, não seria possível substituir. Josane questionou se o servidor 16 

poderia pleitear bolsa para capacitar-se em cursos que não eram da grande área. A 17 

comissão manteve o posicionamento de seguir as definições da CAPES. Jackeline 18 

solicitou uma reunião com o assessor Wagner e a Coordenadora Sônia Mara para 19 

acertar a operacionalização do programa, antes da próxima reunião do PROQUALI 20 

que ficou agendada para dia dezesseis de maio às dez horas na sala de reuniões da 21 

Reitoria. A Coordenadora Sônia Mara solicitou que se constasse em ata, seu 22 

posicionamento em relação à última reunião da comissão quando disse que publicar 23 

nomes poderia constranger as pessoas, mas ratificava a necessidade de dar 24 

publicidade a todas as informações, utilizando, porém identificação dos servidores 25 

por meio do número do SIAPE, sem explicitar nomes. Nada mais havendo a tratar, a 26 

Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e, 27 

para constar, foi lavrada a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 28 

 29 

Juiz de Fora, 10 de maio de 2011. 30 

 31 

 32 

Jackeline Fernandes Fayer 33 

Presidente da Comissão PROQUALI 34 

 35 

 36 

Warleson Peres 37 

Secretário Executivo – Reitoria 38 

 39 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/___. 40 


