
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO SOBRE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃO 1 

DE SEVIDORES (COMISSÃO PROQUALI) – CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 

40/2010-CONSU, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2011, ÀS 10 3 

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

dez 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, André de Lima 13 

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

Celestino Silva Basílio – Coordenadora de Saúde, Segurança e Bem-Estar, Julimar 15 

Cezario de Souza Franco, Representante da Comissão Interna de Supervisão – CIS, 16 

Professor Rubens Luiz Rodrigues, Representante da Associação dos Professores de 17 

Ensino Superior de Juiz de Fora – APESJF – Seção Sindical, Discente Richard 18 

Tavares de Souza, Representante do Diretório Central dos Estudantes, Janemar 19 

Melandre da Silva, Representante do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-20 

administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino no Município de 21 

Juiz de Fora – MG. Foram convidados a participar da reunião: Sebastião Luiz de 22 

Aquino Girardi, Pró-Reitor Adjunto de Recursos Humanos, Wagner de Souza 23 

Campos, Assessor de Gabinete. Justificaram ausência: Professor Fernando Salgueiro 24 

Perobelli, Pró-Reitor de Pós-Graduação e Kátia Maria Silva de Oliveira e Castro, 25 

Coordenadora de Formação, Análise e Planejamento de Pessoal. A Senhora 26 

Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião, informando que por 27 

motivos de força maior a ata da reunião do dia dez de maio, não ficou pronta. 28 

Ressaltou a importância de se firmar políticas internas que visassem contínuas 29 

melhorias na capacitação dos servidores. Em seguida apresentou a minuta de Edital 30 

(que segue anexa), para ser lida e trabalhada pela Comissão, fazendo os ajustes 31 

necessários nos termos da Resolução nº 40/2010-CONSU. Jackeline iniciou a leitura 32 

da minuta do edital, informando que algumas alterações foram feitas, conforme 33 

deliberações da reunião anterior da Comissão. Apresentou a reestruturação dos 34 

objetivos, geral e específico, e perguntou se ficou alguma dúvida. Não havendo 35 

manifestações contrárias, informou que na forma de concessão permaneceu a 36 

expressão “cotas anuais” haja vista a necessidade de avaliação anual dos recursos a 37 

serem disponibilizados. Considerando ainda, a anualidade do Programa também se 38 

retirou a expressão “ou o tempo que durar o curso” devendo o candidato submeter-se 39 

anualmente a um edital de chamada. A Presidente informou que foi alterada ao longo 40 

da minuta do Edital, a expressão “Conselho Universitário” por “CONSU”. Jackeline 41 

submeteu à avaliação da Comissão a possibilidade de se definir os percentuais: 60 42 

(sessenta) por cento do valor da mensalidade do curso para os servidores do nível C e 43 

D bem como, 70 (setenta) por cento para os de nível A e B, a fim de facilitar o 44 

trabalho operacional da Comissão. Destacou que não haveria prejuízo para as partes, 45 

uma vez que a alteração proposta eliminava o percentual de cinquenta por cento do 46 

valor da mensalidade do curso, ao juntar os níveis C e D, em sessenta por cento. A 47 

Comissão aprovou a alteração. Wagner sugeriu a alteração da expressão “em 48 

instituições Públicas ou Privadas no Brasil e no exterior” no item 2.4 inciso II. No 49 

item 2.5 a comissão ratificou os quantitativos propostos na última reunião, 50 

totalizando 210 (duzentas e dez) bolsas, assim divididas: cinquenta para a graduação 51 



e cento e sessenta para a pós-graduação stricto sensu. Jackeline submeteu à 1 

apreciação dos demais membros a análise da possibilidade de oferecimento da bolsa 2 

aos servidores, independente de ser estáveis. Wagner Campos sugeriu que o edital ao 3 

invés de contemplar somente servidores estáveis, contemplasse aqueles que tivessem 4 

terminado o período do estágio probatório, tendo sido aprovado e com o resultado, já 5 

homologado. Jackeline sugeriu que a comissão analisasse as possibilidades e fosse 6 

discutido na próxima reunião.  Os membros, Sônia Mara e Julimar questionaram a 7 

comissão sobre o acúmulo de função e da Bolsa de Incentivo à qualificação e 8 

exemplificaram que caso não pudesse se efetivar o acúmulo, muitas pessoas optariam 9 

por receber a bolsa e abririam mão das funções, comprometendo o funcionamento 10 

das diversas unidades. Jackeline colocou em votação. O Professor Zanini sugeriu 11 

uma consulta à Secretaria de Recursos Humanos(SRH)/MEC. Jackeline ponderou 12 

que havia diferença entre chefias altas e baixas, e que o prejuízo maior seria para os 13 

chefes de secretaria e gerentes e disse que com uma consulta à própria Procuradoria 14 

Federal junto a UFJF, não havendo impedimento legal, a comissão poderia retirar a 15 

cláusula que proíbe o acúmulo de funções. O Professor Rubens votou contra, o 16 

discente Richard absteve-se do voto, e os demais membros aprovaram a proposta. 17 

Desse modo, a comissão acertou de submeter à Procuradoria Federal, 18 

questionamento quanto ao acúmulo de cargo/função bem como, necessidade de ser 19 

estável para concorrer às bolsas. No item 3.1 Inciso III, a comissão propôs 20 

“aprovada, previamente, pelo Conselho Setorial de Pós-Graduação da UFJF”.  Os 21 

membros André Xandó e Sônia Mara, questionaram sobre o período que o servidor 22 

deveria permanecer na Instituição depois de terminado o curso. A Comissão definiu 23 

que seria por período igual ao de duração do curso. O item 4 (critérios para avaliação 24 

e seleção dos bolsistas) sofreu algumas alterações: 4.1) maior tempo, de 2 a cinco 25 

anos – 2 pontos, acima de 5 anos até 10 anos – 3 pontos, acima de 10 anos a 15 anos 26 

– 4  pontos, acima de 15 anos – 5 pontos. O Professor Zanini ponderou que a 27 

referência para validação das informações, seria a data da inscrição no programa. 28 

Wagner Campos corrigiu a expressão do item 4.2: “Diretamente relacionado ao 29 

ambiente organizacional”, uma vez que faltou a expressão: “relacionado ao” e ainda 30 

sugeriu que a pontuação fosse acumulativa. O Professor Rubens ressaltou a 31 

necessidade da linha de pesquisa do docente estar vinculada às disciplinas que ele 32 

leciona. Wagner ponderou que a linha de pesquisa deveria estar ligada ao 33 

departamento e destacou que a bolsa tinha também como objetivo, estimular o 34 

servidor a se especializar na área de seu ministério na UFJF. A Comissão decidiu que 35 

a área de pesquisa diretamente relacionada ao conteúdo das disciplinas ministradas 36 

seria pontuada com 5 pontos e caso fosse vinculada às grandes áreas da CAPES 37 

receberia 2 pontos, não sendo acumulativo. Quanto aos critérios sobre idade, Wagner 38 

orientou que a Comissão se pautasse pelo Estatuto do Idoso. Jackeline destacou a 39 

necessidade de ser ter uma cláusula específica para servidores com tempo para 40 

aposentadoria, lembrando que os limites de permanência na Instituição deveriam 41 

ficar claros. Wagner ratificou que o tempo de permanência na UFJF deveria ser igual 42 

ao de concessão da bolsa. Quanto ao item 5.1 alínea c), Wagner esclareceu que foi 43 

citada a Secretaria Estadual de Educação, uma vez que para o Supremo Tribunal 44 

Federal os cursos em andamento, ainda estão vinculados à Secretaria Estadual de 45 

Educação e não, ao MEC. Richard Tavares questionou sobre o caso da Instituição ser 46 

estrangeira. Jackeline disse que em caso de instituições estrangeiras, o candidato 47 

deverá anexar declaração de matrícula a ser submetida, previamente, ao Conselho 48 

Setorial de Pós-Graduação da UFJF, conforme item 3 / 3.1 / III do Edital, juntando a 49 

isso a estrutura do curso. Jackeline lembrou que esses documentos passam também 50 

pela Comissão avaliadora do PROQUALI. As coordenadoras, Zilda Machado e 51 



Sônia Mara solicitaram a inclusão da Pró-Reitora de Recursos Humanos, Jackeline 1 

Fayer ou do Pró-Reitor Adjunto de Recursos Humanos, Sebastião Girardi, na 2 

Comissão de Avaliação. Sonia Mara ponderou ainda da necessidade da participação 3 

da Coordenadora de Pós-Graduação na Comissão de Avaliação, para os fins 4 

específicos do edital. A comissão definiu as datas do edital: de 1 a 10 de junho de 5 

2011 – período de inscrição; 28 de junho – divulgação dos resultados; 29 de junho – 6 

prazo para interposição de recurso; 30 de junho – divulgação do resultado final. A 7 

comissão acertou ainda que da decisão da PRORH, não caberá recurso.  A 8 

Coordenadora Zilda Machado questionou a obrigatoriedade de ser o coordenador da 9 

PRORH, membro da comissão avaliadora e informou que desejaria indicar 10 

representante de sua coordenação.   O Professor Rubens sugeriu que se indique a 11 

Coordenação e não o Coordenador.  Zilda ponderou que ficasse indicado o 12 

coordenador ou seu representante. Quanto ao membro da Pró-Reitoria de Pós-13 

Graduação, Jackeline sugeriu que fosse mantido o coordenador de Pós-Graduação, 14 

não podendo ser representante.  A comissão definiu ainda, a permanência das 15 

representações indicadas na minuta, alterando apenas a indicação da Coordenação de 16 

Capacitação da PRORH, que poderá indicar um representante. Zilda questionou 17 

sobre como seria a forma de devolução dos valores recebidos, indevidamente, pelos 18 

servidores, se fosse necessário. Jackeline informou que será nos temos da Lei 19 

8112/90.  Por fim, a comissão finalizou os trabalhos de elaboração da minuta do 20 

edital, ficando acertada a marcação de uma reunião para concluir o edital, após 21 

consulta e manifestação da Procuradoria Federal sobre os questionamentos 22 

apresentados. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a 23 

reunião, agradeceu a presença de todos e, para constar, foi lavrada a presente ata, que 24 

transcrevo, dato e assino. 25 

 26 

Juiz de Fora, 16 de maio de 2011. 27 

 28 

 29 

Jackeline Fernandes Fayer 30 

Presidente da Comissão PROQUALI 31 

 32 

 33 

Warleson Peres 34 

Secretário Executivo – Reitoria 35 

 36 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/___. 37 


