
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO SOBRE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃO 1 

DE SEVIDORES (COMISSÃO PROQUALI) – CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 

40/2010-CONSU, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2012, ÀS 15 3 

HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DA REITORIA DA UNIVERSIDADE 4 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Aos 15 dias do mês de março de 2012, 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: 9 

Professor Eduardo Magrone, Pró-Reitor de Graduação, Sônia Mara Marques, 10 

Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, Zilda Alves Machado, 11 

Coordenadora de Administração de Pessoal, André de Lima Xandó Baptista, 12 

Coordenador de Avaliação e Movimentação de Pessoas, Julimar Cezario de Souza 13 

Franco, Representante da Comissão Interna de Supervisão – CIS, Professor Rubens 14 

Luiz Rodrigues, Representante da Associação dos Professores de Ensino Superior de 15 

Juiz de Fora – APESJF – Seção Sindical. Foi convidado a participar da reunião: 16 

Wagner de Souza Campos, Assessor do Gabinete. Justificaram ausência: Professor 17 

Alexandre Zanini, Pró-Reitor de Planejamento e Gestão, Professor Fernando 18 

Salgueiro Perobelli, Pró-Reitor de Pós-Graduação, Kátia Maria Silva de Oliveira e 19 

Castro, Coordenadora de Formação e Avaliação Profissional, Cândida Celestino 20 

Silva Basílio, Coordenadora de Saúde, Segurança e Bem-Estar, Paulo Dimas de 21 

Castro, Representante do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em 22 

Educação das Instituições Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora – MG, o 23 

Diretório Central dos Estudantes. A Senhora Presidente cumprimentou os presentes e 24 

deu início à reunião apresentando à Comissão minuta do Edital para as concessões de 25 

bolsas para o ano de 2012, previamente elaborado pela Coordenação de Capacitação 26 

e Desenvolvimento de Pessoas, para avaliação e validação do mesmo. A minuta 27 

segue como Anexo I desta ata. A Presidente da Comissão iniciou a leitura da minuta 28 

para que os membros fizessem considerações e fossem delineando a versão final do 29 

Edital 2012. Sonia Mara questionou a Sra.Presidente quanto à vigência da bolsa, que 30 

informou, que nos meses de janeiro e fevereiro, não há repasse financeiro, entretanto 31 

com a chegada dos recursos, poderia retroagir para janeiro/2012 o pagamento da 32 

bolsa àqueles servidores que continuaram estudando nesses meses. O assessor 33 

Wagner sugeriu que os servidores contemplados em 2011 apresentassem somente os 34 

documentos complementares para prosseguimento do pagamento e caso houvesse 35 

mais bolsas, essas fossem destinadas aos novos pleiteantes, que ainda deveriam 36 

apresentar toda a documentação necessária. Sonia Mara discordou, uma vez que se 37 

tratava de um novo edital, e que deveria contemplar a todos. Wagner ponderou, que o 38 

objetivo do programa era incentivar a qualificação e que manter apoio àqueles que já 39 

estavam sendo contemplados seria mais ideal. O Professor Eduardo Magrone, 40 

ressaltou que assegurar a continuidade para os servidores já contemplados, seria 41 

melhor para a Instituição. A Presidente da Comissão informou que de acordo com o 42 

Reitor e o Pró-Reitor de Planejamento e Gestão, haveria busca de recursos a fim de 43 

assegurar bolsas a todos (para os já contemplados e novos ingressantes). A 44 

Coordenadora de Capacitação questionou ainda sobre a vigência da bolsa, sugerindo 45 

vigência até julho de 2012 e depois fosse submetida a nova análise sobre os recursos 46 

à Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão. André Xandó, sugeriu que o Edital 47 

constasse a vigência até julho de 2012, podendo ser prorrogada até dezembro de 48 

2012. Sonia Mara acrescentou ainda que a bolsa poderia ser prorrogada até dezembro 49 

de 2012, desde que mantidas as condições previstas no primeiro edital e havendo 50 

disponibilidade orçamentária. Desse modo, Dr. Wagner sugeriu a seguinte redação 51 



da cláusula: “A prorrogação da vigência da Bolsa PROQUALI/UFJF prevista no 1 

item 6.1 deste Edital dependerá de disponibilidade orçamentária, nos termos da Lei.” 2 

A Coordenadora da capacitação sugeriu aumento e equiparação dos percentuais para 3 

os servidores matriculados em cursos de graduação, apresentando a proposta de 4 

setenta por cento do valor pago ou ainda, que fosse definido um valor fixo, como 5 

para os contemplados da pós-graduação. Sonia Mara fez a leitura do artigo quinto da 6 

Resolução 40/2010 do Consu, ressaltando que a bolsa era para “custear despesas com 7 

mensalidades e/ou despesas relacionadas aos cursos”. A Presidente pediu cautela na 8 

utilização dos recursos para não criar expectativas nos servidores e depois faltar 9 

recursos para o prosseguimento do programa. Informou ainda que a Universidade de 10 

Goiás oferecia uma bolsa de valor fixo de R$200,00 (duzentos reais) para ajuda de 11 

custeio da graduação. O Professor Rubens ponderou que passar a bolsa para valor 12 

fixo, alteraria a continuidade do fluxo para aqueles que já estavam recebendo, 13 

podendo haver uma redução significativa. A Coordenadora de Capacitação informou 14 

que considerando os valores das mensalidades dos contemplados de 2011, o 15 

percentual definido entre setenta e oitenta por cento, atenderia às demandas para os 16 

servidores e não ultrapassaria o limite já fixado de R$700,00 (setecentos reais). A 17 

Presidente da comissão colocou sob votação o percentual de oitenta por cento 18 

igualitário para todos os níveis funcionais dos servidores cursantes de graduação, o 19 

qual foi aprovado por unanimidade. Sonia Mara questionou ainda a restrição da 20 

concessão à bolsa para aqueles servidores que possuíam outro vínculo além da UFJF. 21 

Jackeline informou que a retirada desse critério poderia aumentar muito a demanda. 22 

O assessor Dr. Wagner ponderou ainda, que os recursos eram escassos e que havia 23 

uma demanda reprimida por capacitação, e que no presente momento não haveria 24 

condições de expandir mais os números de bolsas. Ressaltou ainda que isso não era 25 

um critério de justiça, mas a escassez dos recursos justificaria a concessão somente 26 

para aqueles com vínculo exclusivo com a UFJF. A Coordenadora de Capacitação 27 

acatou a argumentação do Dr. Wagner, porém solicitou que para os próximos editais 28 

a comissão voltasse a estudar melhor sua proposta.  Continuando com a leitura da 29 

minuta, quanto ao item 5.3, o Dr. Wagner sugeriu acrescentar: “excluídos os que já 30 

cumpriram com as obrigações abaixo assinaladas, nos seus exatos termos:”. Quanto 31 

ao item 5.4 a Presidente da Comissão solicitou que fosse chamada a atenção para o 32 

cumprimento dos procedimentos face às exigências dos órgãos de controle. No item 33 

6, foram definidas novas datas: Período de inscrição: de 09h do dia 21/03 às 17h do 34 

dia 04/04/12, no SIGA. Avaliação dos pedidos: 09/04 a 17/04/12; Divulgação dos 35 

resultados condicionada à apresentação do Termo de Compromisso e 36 

Responsabilidade e demais documentos solicitados nesta divulgação, no sítio da 37 

PRORH - www.ufjf.edu/prorh: 18/04/12, a partir de 12h; Recebimento de recursos: 38 

19/04/12, na Central de Atendimento, no horário de 8h às 18h; Divulgação dos 39 

resultados dos recursos no sítio da PRORH - www.ufjf.edu/prorh: 20/04/12, após 40 

14h. Entrega dos documentos solicitados na Divulgação dos resultados condicional 41 

na Central de Atendimento: 18/04 a 20/04/12, no horário de 8h às 18h; · Divulgação 42 

final: 23/04/12, a partir de 12h, no sítio da PRORH - www.ufjf.edu/prorh, a partir de 43 

14h. Sônia Mara informou que caso houvesse necessidade de devolução de valor 44 

recebido indevidamente seria um complicador gerar uma Guia de Recolhimento da 45 

União (GRU) no valor total e solicitou a análise de fracionar em valores menores até 46 

completar o total a ser devolvido. O Dr. Wagner informou que o procedimento 47 

correto é gerar uma GRU no valor total e caso o servidor não tenha condições de 48 

quitá-la, ele faça o reconhecimento da dívida e solicite o parcelamento até totalizar o 49 

valor devido. A Coordenadora de Administração de Pessoal informou ainda não 50 

poder descontar o valor recebido como bolsa, no salário do servidor, através da folha 51 



de pagamento. O Dr. Wagner solicitou inclusão dos seguintes itens no termo de 1 

compromisso a ser assinado pelo servidor: “Estou ciente de que os valores recebidos 2 

indevidamente deverão ser ressarcidos por GRU (Guia de Recolhimento da União), 3 

em valor integral, em parcela única. Não sendo quitado o ressarcimento, declaro estar 4 

ciente do direito de a UFJF inscrever o débito na Dívida Ativa.” e “Estou ciente de 5 

que a inveracidade da declaração por mim firmada constitui falta grave, passível de 6 

punição prevista na Lei 8.112/90.”. Jackeline chamou a atenção para a necessidade 7 

do servidor comprovar frequência nos cursos, de modo especial aqueles que estavam 8 

oficialmente afastados da instituição, e alegou que aumentar o controle não é 9 

burocratizar e sim, ter condições de prestar contas junto aos órgãos de controle e à 10 

sociedade. O Professor Magrone ponderou ainda que efetivar medidas de controle é 11 

essencial para preservar o programa. A Coordenadora de Capacitação perguntou se o 12 

controle da frequência deveria ser mensal. O Dr. Wagner informou que o servidor, 13 

deverá apresentar declaração de próprio punho ou certidão da Instituição 14 

frequentada, atestando a frequência e o cumprimento dos requisitos do curso de 15 

graduação ou programa de pós-graduação stricto sensu e sugeriu que a entrega 16 

aconteça até o dia 15 (quinze) de cada mês. Sônia Mara questionou se essa 17 

orientação seria condição para receber a bolsa. Colocada sob votação, a comissão 18 

aprovou a proposta por unanimidade. O Dr. Wagner informou ainda, que o servidor 19 

poderia enviar por e-mail ou fax o documento preenchido scanneado até o dia 15 e 20 

depois, em até 5 (cinco) dias, entregar o original. Sonia Mara ponderou que a 21 

Coordenação de Capacitação não teria condições de realizar tal procedimento, pois 22 

estaria gerenciando muitas pendências, e que a questão documental vinha 23 

apresentando problemas, uma vez que, frequentemente, estava sendo apresentada em 24 

desacordo com Edital. Desse modo, deliberou-se pela entrega dos originais até o dia 25 

15 de cada mês.  A Coordenadora apresentou nova questão: “O servidor que 26 

abandonou o curso terá que devolver o valor recebido?”. A comissão debateu o 27 

assunto e informou que se o servidor cumpriu com as obrigações do programa 28 

enquanto esteve estudando e fez comunicado à Pró-Reitoria de Recursos Humanos 29 

com as devidas justificativas, não terá que devolver. A Presidente reiterou o 30 

questionamento da necessidade da não devolução em caso de desistência. A 31 

comissão definiu que a justificativa apresentada pelo servidor deveria ser  analisada 32 

pela comissão, e esclareceu por exemplo, que se o servidor foi reprovado não é 33 

necessariamente intenção do servidor, entretanto, reprovação por infrequência é 34 

passível de devolução. Outro ponto destacado foi a previsão no edital, que a bolsa 35 

não contempla pagamento de disciplinas isoladas e dependências. A Coordenadora 36 

apresentou à comissão a situação de três processos para análise: 1) Processo nº 37 

23071.009855/2011-29, o servidor trocou de curso e não avisou à comissão em 38 

tempo hábil para validação dos procedimentos da Coordenação de Capacitação. A 39 

comissão analisou o requerimento do servidor às fls. 26, bem o referido processo e 40 

deliberou pela não devolução do valor percebido ao erário, uma vez que ele mudou 41 

de curso, mas continuou pagando as mensalidades e cumprindo com as exigências do 42 

programa. 2) Processo nº 23071.009392/2011-03, a servidora desistiu da bolsa apesar 43 

de a ter recebido por dois meses e apresentou justificativa à Coordenação de 44 

Capacitação. Desse modo, a comissão adotou o mesmo procedimento anterior, e 45 

deliberou pela não devolução ao erário, uma vez que a servidora cumpriu com as 46 

exigências do programa, enquanto esteve estudando. 3) Processo nº 47 

23071.012144/2011-31, o servidor recebeu indevidamente crédito em sua conta e 48 

não apresentou comprovante de pagamento referente ao mês recebido. A Comissão 49 

deliberou pelo encaminhamento de telegrama solicitando que o servidor regularize 50 

sua situação junto à UFJF, sob pena de ter seu nome inscrito na Dívida Ativa da 51 



União. A comissão PROQUALI definiu ainda a Comissão de Avaliação para análise 1 

dos casos omissos, sob a presidência do Pró-Reitor Adjunto de Recursos Humanos, 2 

composta por: 01 (um) membro da Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento 3 

de Pessoas/PRORH, indicado pelo Coordenador; 01 (um) membro da Coordenação 4 

de Formação, Análise e Planejamento de Pessoal/PRORH, indicado pelo 5 

Coordenador; 01 (um) membro da Coordenação de Pós-Graduação/PROPG, indicado 6 

pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação; 01 (um) membro da Coordenação de 7 

Graduação/PROGRAD, indicado pelo Pró-Reitor de Graduação e 01 (um) membro 8 

da CIS (Comissão Interna de Supervisão). Nada mais havendo a tratar, a Senhora 9 

Presidente deu por encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e, para 10 

constar, foi lavrada a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 11 

 12 

 13 

Juiz de Fora, 15 de março de 2012. 14 

 15 

 16 

Jackeline Fernandes Fayer 17 

Presidente da Comissão PROQUALI 18 

 19 

 20 

Warleson Peres 21 

Secretário Executivo – PRORH 22 

 23 

 24 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/___. 25 


