
Aos vinte dias do mês de maio de 2013, às dez horas, na sala do gabinete do Pró-1 

Reitor de Graduação, no prédio da Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora 2 

(UFJF), reuniu-se a Comissão sobre bolsas de qualificação de servidores 3 

(COMISSÃO PROQUALI), regida pela Resolução 40/2010 – CONSU, alterada pela 4 

Portaria Ad referendum 443 de 12 de abril de 2013, sob a Presidência da Senhora 5 

Pró-Reitora de Recursos Humanos, Jackeline Fernandes Fayer, com a presença dos 6 

seguintes membros: Sebastião Luiz de Aquino Girardi, Pró-Reitor Adjunto de 7 

Recursos Humanos Professor Eduardo Magrone, Pró-Reitor de Graduação, Professor 8 

Fernando Aarestrup, Pró-Reitor de Pós-Graduação,  Sônia Mara Marques, 9 

Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, Elizangela Soares 10 

Pereira, Representante da Comissão Interna de Supervisão – CIS, Janemar Melandre,  11 

Representante do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação 12 

das Instituições Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora – MG. Foram  13 

convidados  a participar da reunião: Wagner de Souza Campos, Assessor da 14 

PRORH/UFJF. Estiveram ausentes: Professor Alexandre Zanini, Pró-Reitor de 15 

Planejamento e Gestão, e o Professor Paulo César de Souza Ignácio, Representante 16 

da Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora – APESJF – 17 

Seção Sindical. A Senhora Presidente cumprimentou os presentes e deu início à 18 

reunião, explicando que não foi possível preparar as atas das reuniões  da Comissão 19 

Proquali dos dias 08 e 10 de abril de 2013,  por questões de prioridade na 20 

operacionalização do Edital 06/2013. No primeiro item a ser debatido na reunião, 21 

Jackeline explicou que alguns questionamentos sobre o cumprimento de interstício  22 

obrigatório pelo bolsista Proquali foram passados a Procuradoria.  Apesar de todos os 23 

editais do Proquali apresentarem o visto da Procuradoria antes de sua publicação, 24 

Jackeline relatou que, em conversa informal, o Procurador apresentou um 25 

entendimento sobre tais questionamentos que gerava uma incompatibilidade do 26 

Edital 06/2013 com a Resolução 40/2010-CONSU. Segundo o entendimento do 27 

Procurador, o cumprimento do interstício  obrigatório, proporcional ao numero de 28 

meses recebidos de bolsa, se inicia somente após a conclusão do curso, conforme 29 

redação da Resolução 40/2010, e não após o termino da vigência do edital, conforme 30 

redação do Edital 06/2013. Jackeline informou que, até a presente reunião,  não 31 

houve uma manifestação formal da Procuradoria quanto aos referidos 32 

questionamentos, apesar das inúmeras reiterações da PRORH sobre o assunto. 33 

Jackeline aguardou tal manifestação o máximo possível, com vistas a adequar o 34 

Edital 06/2013, por meio do Edital de retificação 01/2013. Entretanto, Jackeline 35 

explicou que não poderia aguardar mais tempo, sob o risco de criar problemas 36 

insanáveis no Edital 06/2013. Magrone alertou que a falta de um parecer escrito da 37 

Procuradoria deixa a Comissão vulnerável. Jackeline justificou a publicação da 38 

retificação do Edital 06/2013, sem o parecer da Procuradoria, pelo fato da Resolução 39 

40/2010 ser muito clara quanto ao cumprimento do interstício  após a conclusão do 40 

curso, considerando que os editais Proquali estão subordinados a Resolução 40/2010.    41 

Sônia Mara alertou sobre a dificuldade em se registrar informações sobre a conclusão 42 

do curso pelo bolsista. Sônia Mara lembrou que um servidor pode receber bolsas 43 

durante apenas uma fração do seu curso e não ser bolsista no momento da conclusão 44 

do curso, de modo que o servidor poderá não comunicar a PRORH sobre tal 45 

conclusão. Sônia Mara ressaltou também que o SIGA não possui informações 46 

atualizadas sobre a escolaridade do servidor, o que reforça a dificuldade em se 47 

controlar o momento da conclusão do curso pelo servidor. Jackeline explicou que no 48 

momento existem problemas no SIGA devido à reformulação da base de dados do 49 
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sistema, sendo necessários mecanismos de controle paralelo em relação a esta 1 

questão, até que o SIGA esteja com sua base de dados atualizada. Sônia Mara 2 

indagou se os servidores inscritos em editas anteriores também estariam enquadrados 3 

na nova redação do Edital 06/2013, considerando que nos editais anteriores vigorava 4 

a redação “manter-se vinculado a UFJF, a partir do período de concessão da bolsa, 5 

ou término do curso, o que ocorrer primeiro, por período igual à duração, sob pena 6 

de ressarcimento das despesas efetuadas pela Instituição com a sua participação”. 7 

Jackeline solicitou que o assessor Wagner da PRORH participasse deste 8 

questionamento, contribuindo com a sua formação jurídica. Magrone reiterou a 9 

indagação de Sônia Mara, questionando se os editais anteriores seriam validos para 10 

efeitos de pagamento de interstício  tão logo se encerrasse o edital. Wagner explicou 11 

que a Resolução prevalece sobre o edital, devendo o bolsista cumprir o interstício  12 

somente após a conclusão do curso, independente do edital em que o mesmo foi 13 

contemplado.Wagner explicou também que em todo caso de incentivo a qualificação, 14 

com ou sem afastamento, em que a instituição tenha contribuído financeiramente, o 15 

servidor deve cumprir interstício após a conclusão do curso, sob pena de devolução 16 

dos recursos. Wagner exemplificou o caso de um servidor afastado durante três anos 17 

para mestrado e contemplado com dois anos de bolsa. Tal servidor, caso não queira 18 

cumprir o interstício, devera ressarcir três anos de salário mais dois anos de bolsa. 19 

Jackeline reafirmou então o motivo do Edital de Retificação 01/2013, com vistas a 20 

compatibilizar o edital 06/2013 à Resolução 40/2010, a partir do entendimento de 21 

que os editais estão subordinados a Resolução 40/2010. Magrone alertou sobre a 22 

importância de se comunicar os candidatos sobre a retificação e suas implicações. 23 

Jackeline lembrou que todos os candidatos inscritos terão que assinar um termo de 24 

ciência das alterações na redação do edital 06/2013 e de suas implicações quanto ao 25 

cumprimento do interstício . Sônia Mara tambem lembrou que todos os candidatos 26 

foram comunicados por email sobre a retificação do edital. Wagner lembrou que o 27 

servidor tem obrigação de manter seu cadastro atualizado junto a PRORH. Seguindo 28 

a reunião, Jackeline apresentou o ofício que foi enviado à Procuradoria, questionando 29 

se o servidor que recebeu bolsa Proquali no mestrado deveria ou não cumprir o 30 

interstício  obrigatório antes de ingressar no doutorado. Jackeline ressaltou  que um 31 

aluno tem muito mais condições de pleitear o ingresso no doutorado logo após a 32 

conclusão do mestrado, ao contrário daquele que interrompe seus estudos, para 33 

cumprimento de interstício de dois anos antes de pleitear o doutorado.   Em conversa 34 

informal, a Procuradoria  apresentou entendimento de que seria possível ingressar no 35 

doutorado logo após o mestrado, devendo o servidor cumprir o interstício  do 36 

mestrado cumulativamente ao interstício  do doutorado. Wagner observou que esta 37 

possibilidade está restrita ao Proquali, não sendo válida para os casos de afastamento, 38 

no qual o servidor deve cumprir interstício do afastamento do mestrado antes de se 39 

afastar para ingresso no doutorado. Sônia Mara lembrou da urgência em se esclarecer 40 

este questionamento, considerando que existem três inscrições no Edital 06/2013 de 41 

servidores matriculados no doutorado que receberam bolsas Proquali durante o 42 

mestrado. Para Jackeline, cabe valorizar o mérito do servidor que conseguiu 43 

ingressar no doutorado logo após concluir seu mestrado, sendo inclusive um 44 

beneficio institucional. Entretanto, Jackeline e Magrone consideram prudente 45 

aguardar a manifestação da Procuradoria. Sônia Mara destacou que o período de 46 

interstício  acumulado do mestrado com o doutorado poderá chegar a seis anos. 47 

Wagner ressaltou que tal interstício  acumulado poderá gerar um ônus maior ao seu 48 

cumprimento, considerando que o servidor entenderá estar cumprindo o interstício  49 
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do mestrado durante o doutorado, mesmo que esteja recebendo bolsa no doutorado. 1 

Para Magrone e Girardi, o período de realização do doutorado, mesmo com 2 

recebimento da bolsa Proquali, ja contabiliza o interstício do mestrado. Fernando 3 

também defendeu esta interpretação, uma vez que o doutorado inicia outro vínculo, 4 

sem relação com o mestrado. Sônia Mara tambem destacou que a redação da 5 

Resolução 40/2010 cita a conclusão do curso para fins de pagamento de interstício. 6 

Wagner lembrou que o parecer da Procuradoria deve confirmar esta interpretação, 7 

uma vez que as condições de afastamento são diferentes do Proquali. Jackeline 8 

alertou que a confirmação desta interpretação pela Procuradoria é fundamental 9 

quando se consideram os bolsistas de graduação, onde o período de recebimento das 10 

bolsas é maior. Se tal interpretação não for confirmada pela Procuradoria, os 11 

servidores que concluíram a graduação deverão esperar por um período maior para 12 

ingressar no mestrado com direito a receber bolsa Proquali. Wagner lembrou que 13 

alguns servidores estão prestes a se aposentar, o que implica em restringir o numero 14 

de bolsas a serem concedidas, considerando que o servidor deve cumprir o interstício 15 

antes de completar setenta anos. Nesta caso, as condições de cumprimento do 16 

interstício obrigatório exigirá um controle maior por parte da PRORH. Wagner 17 

sugeriu colocar um limite de idade para pleitear a bolsa Proquali. Sônia Mara 18 

explicou que a analise da idade dos servidores, para fins de pagamento de interstício , 19 

já estava sendo feita nos processos de inscrição do Edital 06/2013, com base na idade 20 

de setenta anos da aposentadoria compulsória. Seguindo a reunião, questionou-se a 21 

possibilidade ou não de afastamento para realização do doutorado de um servidor 22 

que recebeu bolsa Proquali no mestrado. Sônia Mara lembrou da urgência em se 23 

esclarecer este questionamento, considerando que um dos servidores inscritos no 24 

Edital 06/2013 informou ter se afastado para iniciar seu doutorado, tendo recebido 25 

bolsa Proquali durante o mestrado. Wagner alertou que a obrigatoriedade de cumprir 26 

o interstício após a conclusão do curso impediria o afastamento do servidor em 27 

questão. Jackeline alertou que deve-se diferenciar os interstício s de afastamento, de 28 

progressão ou de Proquali, sendo independentes, sem interferência entre eles. Sônia 29 

Mara reiterou que a Resolução 40/2010 obriga o bolsista a permanecer na instituição 30 

após a conclusão do curso, sem esclarecer se tal permanência na instituição permite 31 

afastamento. Magrone lembrou que os servidores que receberam bolsas devem 32 

retribuir à instituição pela sua qualificação. Neste caso, o servidor afastado de suas 33 

funções não esta retribuindo à instituição. Fernando afirmou que o simples fato de o 34 

servidor receber bolsa Proquali, impede o mesmo de se afastar para o doutorado após 35 

a conclusão do mestrado, mas não impede o recebimento de bolsas no doutorado. 36 

Magrone explicou haver uma confusão entre o interstício do proquali e o interstício 37 

do afastamento. Girardi reiterou que o interstício  do mestrado já é pago durante o 38 

doutorado, desde que o servidor não se afaste. Fernando tentou esclarecer que existe 39 

apenas uma situação que deve ser analisada: se o servidor deve algum interstício, o 40 

mesmo não pode se afastar, mas pode requerer nova bolsa. Para Fernando o servidor 41 

só cumpre interstício  quando esta exercendo seu cargo após a sua qualificação. 42 

Wagner alertou que, mesmo que se decida que um servidor tem direito a receber 43 

bolsa de doutorado após a conclusão do mestrado, uma situação irregular de 44 

afastamento impede o mesmo de receber bolsa Proquali. Wagner alertou também que 45 

o afastamento do servidor inscrito no Edital 06/2013 deverá ser cancelado de oficio, 46 

caso a Procuradoria entenda que não se pode acumular o interstício do mestrado com 47 

o interstício  do doutorado, após a conclusão do doutorado. Entretanto, Jackeline 48 

explicou que o Procurador, em conversa informal, entendia que o interstício  do 49 
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mestrado poderia ser somado ao interstício  do doutorado e serem cumpridos após a 1 

conclusão do doutorado. Jackeline entende que o governo federal acabou com o 2 

afastamento parcial por considerar que o servidor não pode cumprir interstício  3 

durante uma qualificação subsequente ao último período em que foi beneficiado. 4 

Girardi reiterou que o servidor que recebeu bolsa Proquali no mestrado sem 5 

afastamento já está cumprindo seu interstício  no doutorado, desde que não se afaste 6 

do exercício de suas funções. Magrone alertou que a soma de interstícios de 7 

graduação, mestrado e doutorado será um tempo considerável a ser pago na 8 

instituição, podendo chegar a onze anos, por exemplo. Sônia Mara reiterou a 9 

dificuldade em se controlar os tempos de interstício de cada servidor, uma vez que tal 10 

controle não está estabelecido no SIGA, sendo atualmente realizado em planilhas de 11 

Excel em computadores comuns, destacando a importância da colaboração entre os 12 

gestores e chefias presentes para fazer intervenções junto ao CGCO/UFJF, no sentido 13 

de institucionalizar o controle do Proquali no SIGA, com as adequações que o 14 

programa Proquali requer. Sônia Mara recomendou que se aguarde o parecer da 15 

Procuradoria, uma vez que a Comissão não esta apta a responder todos os 16 

questionamentos levantados até o momento na reunião. A Comissão decidiu por 17 

aguardar um parecer da Procuradoria quanto às condições para cumprimento do 18 

interstício  obrigatório de que trata a Resolução 40/2010 e o Edital 06/2013. A 19 

Comissão decidiu também que os processos de inscrições do Edital 06/2013 20 

enquadrados nos questionamentos quanto ao cumprimento do interstício  21 

permanecerão sob análise, sem a divulgação do resultado parcial, até que a 22 

Procuradoria emita um parecer. Seguindo a reunião, questionou-se a possibilidade de 23 

se acumular ou não a bolsa PROUNI com a bolsa Proquali. Wagner explicou que os 24 

beneficiários da bolsa PROUNI não podem acumular bolsa Proquali e nem outros 25 

benefícios sociais do governo. A Comissão concordou que os beneficiários da bolsa 26 

Prouni não podem acumular bolsa Proquali, considerando que o Edital 06/2013 e a 27 

Resolução 40/2010 não permitem. Nesses casos, a Comissão estabeleceu que o 28 

candidato deverá apresentar termo de cancelamento da bolsa PROUNI, emitido pela 29 

instituição de ensino, no momento da apresentação dos documentos exigidos no 30 

Edital 06/2013, sendo invalido apenas um requerimento de cancelamento da bolsa 31 

PROUNI apresentado pelo servidor. Em seguida, Sônia Mara colocou em debate a 32 

questão do pagamento ou não de matrícula para bolsistas de instituições particulares. 33 

Tal questionamento também foi passado a Procuradoria e também não obteve 34 

resposta até o momento. Sônia Mara explicou que a nota técnica 50/2011 da 35 

Procuradoria impedia o pagamento de matrícula e disciplina isolada para os bolsistas 36 

de graduação, quando o valor da bolsa era proporcional ao valor das mensalidades. 37 

Com a adoção de um valor fixo para a bolsa de graduação no Edital 06/2013, 38 

questionou-se a validade da nota técnica 50/2011 da Procuradoria. Wagner entende 39 

que a adoção de um valor fixo para a bolsa de graduação no Edital 06/2013 torna a 40 

nota 50/2011 sem efeito, por se tratar de uma nova regra. Entretanto, Jackeline e 41 

Wagner explicaram que somente a Procuradoria pode rever sua própria nota técnica, 42 

devendo a Comissão aguardar uma resposta. Sônia Mara alertou que verificar se o 43 

pagamento apresentado pelo servidor é ou não referente à matrícula é uma tarefa 44 

complicada, pois a maioria dos boletos bancários não especificam esta informação. A 45 

Comissão decidiu por aguardar a revisão da nota técnica 50/2011  da Procuradoria, 46 

quanto ao pagamento ou não de matrícula em instituições particulares ser 47 

contemplado pelo Proquali. A Comissão decidiu também que os processos de 48 

inscrições do Edital 06/2013 onde existam duvidas  quanto a valores de matrícula ou 49 
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mensalidade, nos boletos apresentados, permanecerão sob análise, sem a divulgação 1 

do resultado parcial, até que a Procuradoria reveja sua nota técnica. No item 2 

seguinte, Jackeline apresentou o caso de servidores que entraram em exercício na 3 

UFJF nos dias 26 e 28 de fevereiro de 2013 e pleitearam a bolsa Proquali do mês de 4 

fevereiro de 2013, considerando que os servidores já eram alunos matriculados em 5 

seus cursos antes de fevereiro de 2013. Wagner explicou que neste caso o servidor 6 

não tem direito ao mês de fevereiro, considerando que o mesmo só terá direito aos 7 

benefícios trinta dias após a data de entrada em exercício. A Comissão concordou 8 

com Wagner, de modo que os servidores em questão só terão direito a bolsa Proquali 9 

a partir de março de 2013, considerando o prazo de trinta dias após a data de entrada 10 

em exercício, sendo esta decisão válida para casos semelhantes. Continuando, 11 

Jackeline apresentou o processo 23071.006040/2013-50, questionando se um 12 

servidor que iniciou seu curso no dia 24 abril de 2013, tendo pago mensalidade de 13 

abril de 2013, teria direito a receber bolsa do mês de abril de 2013. Sônia Mara 14 

destacou que as instituições não costumam informar o dia de inicio e fim das 15 

atividades acadêmicas, o que dificultaria a exigencia de tais informações para fins de 16 

pagamento da bolsa, de modo que o Proquali considera apenas o mês, sem considerar 17 

o dia. Wagner explicou que neste caso vale o mês de competência para pagamento da 18 

bolsa, pois o servidor já esta arcando com os custos da administração do curso pela 19 

instituição. Para Wagner, o pagamento da bolsa deve trabalhar com a ideia de mês de 20 

competência. Levantou-se ainda a possibilidade de um caso semelhante, onde o curso 21 

se inicia no dia 24 de abril, mas não exista pagamento de mensalidade. Wagner 22 

reafirmou que o servidor terá direito ao mês de abril, considerando a competência do 23 

mês. A Comissão concordou que o servidor em questão terá direito a bolsa Proquali a 24 

partir de abril de 2013, considerando que casos semelhantes independem do 25 

pagamento de mensalidade, mas sim do mês de competência de inicio do curso 26 

informado pela instituição. Jackeline apresentou questionamento quanto ao dia de 27 

término de um curso de graduação para fins de pagamento da bolsa, considerando 28 

que a pós-graduação utiliza o dia quinze do mês como referencia para o pagamento 29 

ao final do curso. Jackeline explicou que na graduação é a instituição quem define a 30 

data de término e não o servidor. Nesse caso, Sônia Mara indagou se um bolsista que 31 

apresentar declaração de conclusão do curso no dia cinco do mês teria direito a 32 

receber. Sendo um curso de graduação, Wagner afirmou ter direito. Wagner 33 

esclareceu que a bolsa de pós-graduação tem finalidade diferente da bolsa de 34 

graduação. A bolsa de pós-graduação seria para cobrir gastos extras, como livros, 35 

viagens e congressos. Já a bolsa da graduação tem a finalidade de compensação da 36 

mensalidade, como uma forma de indenização. Neste caso não importa o dia de 37 

termino da graduação e sim o reembolso da mensalidade. A Comissão concordou não 38 

haver dia especifico de início e término dos cursos de graduação para fins de 39 

pagamento da bolsa, tendo o bolsista de graduação direito a receber o mês em que 40 

pagou mensalidade, independente do dia em que iniciou ou concluiu o curso de 41 

graduação no mês informado. No próximo item, Sônia Mara apresentou o processo 42 

23071.005113/2013-96, cuja declaração da instituição informa inicio do período 43 

letivo em Fevereiro de 2013 juntamente com comprovante de pagamento do mês de 44 

Janeiro de 2013. Sônia Mara questionou se o servidor teria direito a receber o mês de 45 

janeiro de 2013. Wagner entende que neste caso o mês de Janeiro de 2013 se refere à 46 

matrícula. Magrone sugeriu pedir ao candidato uma declaração da instituição 47 

informando se este pagamento se refere ao pagamento de matricula. Jackeline 48 

lembrou que as instituições costuma cobrar anuidades divididas em 12 parcelas. 49 
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Wagner alertou ainda que o bolsista pode estar pagando valores atrasados, uma vez 1 

que não se pode excluir o aluno da instituição no meio do período por falta de 2 

pagamento. Jackeline propôs não pagar bolsa para os meses em que existam duvidas 3 

quanto ao pagamento de matrícula, e pagar bolsa para todos os meses que não 4 

existam duvidas, de forma a não prejudicar o bolsista. A Comissão decidiu por 5 

suspender  o pagamento dos meses em que existam duvidas quanto ao pagamento de 6 

matrícula, solicitando ao bolsista um esclarecimento sobre o pagamento do mês em 7 

suspenso. Seguindo a reunião, Sônia Mara apresentou o processo 8 

23071.004996/2013-17, no qual a servidora apresentou comprovante de pagamento 9 

por meio de cheque dos meses de janeiro e fevereiro de 2013, em 28 de fevereiro de 10 

2013, e a instituição emitiu uma declaração de quitação de débito no dia seguinte. 11 

Considerando que em reunião anterior a Comissão decidiu não aceitar cheques como 12 

comprovantes de pagamento, Sônia Mara indagou se cabia questionar a servidora 13 

quanto a este pagamento. A Comissão decidiu que o referido pagamento esta regular, 14 

considerando que a instituição emitiu uma declaração de quitação atestando o 15 

pagamento, ainda que seja no dia imediatamente posterior ao pagamento com 16 

cheque. No item seguinte, colocou-se em debate a validade dos comprovantes de 17 

pagamento emitidos via internet banking. Wagner afirmou que estes documentos são 18 

válidos. Jackeline lembrou que existe o comprovante de quitação anual de débitos, 19 

como forma de esclarecer possíveis problemas nos pagamentos, sendo uma forma de 20 

duplo controle. Wagner lembrou que as instituições são obrigadas por lei a emitir um 21 

comprovante de quitação anual de débitos pelo menos uma vez por ano. A Comissão 22 

decidiu que os documentos emitidos via internet banking são válidos como 23 

comprovantes de pagamento. Seguindo, foi apresentado o processo 24 

23071.004865/2013-30, cuja servidora apresentou requerimento informando o inicio 25 

do seu curso em maio de 2013, atrasado devido à paralisação dos servidores da UFJF 26 

em 2012, embora a declaração da instituição informe inicio em março de 2013. 27 

Desse modo, a servidora não se sentiu a vontade em declarar frequência para os 28 

meses de março e abril de 2013 e solicitou um parecer da Comissão quanto ao 29 

pagamento retroativo dos meses de março e abril de 2013. Em seu requerimento a 30 

servidora relatou que "...foi marcado vários encontros com a orientadora, bem como 31 

trocas de e-mails ao longo dos meses de março e abril, no intuito de amadurecer o 32 

projeto...". Sônia Mara explicou que a servidora não apresentou em seu processo a 33 

declaração de frequência para os meses de março e abril de 2013. Jackeline entende 34 

que este questionamento foge da alçada desta Comissão, pois somente o próprio 35 

programa de mestrado da servidora pode atestar o início do curso. Magrone explicou 36 

que, na concepção de um programa de mestrado, a elaboração da dissertação começa 37 

bem antes de se iniciarem as aulas. Sendo a declaração emitida pelo Programa de 38 

mestrado suficiente para comprovar suas atividades em março e abril de 2013, 39 

Magrone entende que o atestado de frequência é responsabilidade da servidora. 40 

Fernando entende que o mês de março é de fato o mês de inicio do curso, sendo este 41 

o inicio do prazo regular para a CAPES. A Comissão decidiu por orientar a 42 

servidora, caso queira receber os meses de março e abril de 2013, a atestar frequência 43 

desses meses, por meio do anexo 2B do edital 06/2013,  considerando que o 44 

Programa de mestrado atestou inicio em março de 2013 e que a servidora realizou 45 

atividades com sua orientadora acadêmica durante os meses de março e abril de 46 

2013. No próximo item, foi apresentado recurso no processo 23071.004911/2013-09, 47 

de uma servidora que se inscreveu no Edital 06/2013, mas entregou o processo físico 48 

fora do prazo estabelecido. Foi esclarecido que a servidora foi orientada a entregar o 49 
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processo físico dentro do prazo, independente da falta de alguns documentos, pois 1 

teria um novo prazo para entregar os documentos pendentes. A Comissão decidiu 2 

que o processo 23071.004911/2013-09 terá sua inscrição indeferida, por ter sido 3 

entregue fora do prazo estabelecido no Edital 06/2013. Seguindo, apresentou-se o 4 

processo de inscrição no edital 06/2013, numero 23071.005176/2013-42, cujo 5 

servidor já havia sido bolsista Proquali e devolveu recursos recebidos do Proquali em 6 

2012, a partir de decisão da Comissão Proquali em reunião do dia vinte e três de 7 

novembro de 2012. Nesta mesma reunião, a Comissão solicitou uma consulta a 8 

Procuradoria sobre o cabimento de outras medidas além da devolução dos recursos. 9 

Como a Procuradoria não respondeu esta consulta até a presente reunião, Sônia Mara 10 

questionou se o servidor estaria impedido de receber bolsa no Edital 06/2013. Girardi 11 

considera que o servidor não esta impedido de receber a bolsa, uma vez que a 12 

situação atual do servidor esta de acordo com as normas do Edital 06/2013 e por ter 13 

devolvido os recursos recebidos indevidamente. Para Wagner, presume-se inocência 14 

até que se prove o contrario, bastando que o servidor esteja de acordo com as novas 15 

regras do Edital 06/2013 para ter direito a bolsa. Wagner esclareceu que a decisão da 16 

Procuradoria sobre o edital anterior não diz respeito ao atual Edital 06/2013, 17 

considerando que as regras são diferentes entre os editais. A Comissão decidiu que o 18 

servidor inscrito no processo 23071.005176/2013-42, poderá receber bolsa Proquali 19 

no Edital 06/2013. No próximo item, questionou-se a cobrança de comprovantes de 20 

pagamento de mensalidade para os bolsistas matriculados em instituições 21 

estrangeiras, considerando as dificuldades em se apresentar tais documentos. 22 

Fernando entende que, havendo cobrança de mensalidade pela instituição, deve ser 23 

feita a cobrança dos comprovantes de pagamento. Jackeline lembrou da apresentação 24 

da declaração de quitação de débitos quando necessário. A Comissão decidiu que os 25 

alunos matriculados em instituições estrangeiras particulares também devem 26 

apresentar comprovante de pagamento de mensalidade. Seguindo a reunião, foi 27 

relatado que a declaração de próprio punho apresentada pelos alunos matriculados 28 

em instituições estrangeiras, exigida pelo Edital 06/2013, atestando o cumprimento 29 

das atividades na sede da instituição se referia aos anos anteriores a 2013. 30 

Questionou-se a exigência desta declaração com referencia ao ano de 2013. Wagner 31 

sugeriu um modelo de declaração onde o bolsista atesta que irá cursar em 2013 os 32 

créditos e atividades do programa de pós-graduação na sede da instituição/país, e que 33 

as demais atividades de projeto e orientação  serão conduzidas em 2013 pelo 34 

orientador a partir da referida sede do programa. A Comissão decidiu que os alunos 35 

matriculados em instituições estrangeiras  devem apresentar a declaração de próprio 36 

punho referindo-se ao ano de 2013, nos termos do Edital 06/2013, seguindo o 37 

modelo sugerido nesta reunião. Seguindo a reunião, Girardi observou o grande 38 

número de processos que apresentaram pendência na documentação, destacando a 39 

importância de um checklist para orientar os candidatos. Sônia Mara lembrou que já 40 

existe este checklist no momento em que o pleiteante faz sua inscrição e relatou que 41 

alguns servidores entram em contato com a CCDP/PRORH e afirmam não ler o 42 

edital ou que já sabem que terão outra oportunidade para entregar documentos 43 

pendentes. Magrone lembrou que a aprovação em um concurso começa na leitura do 44 

edital, sendo apoiado por Wagner e Sônia Mara, que reforçaram que a interpretação 45 

do edital é de responsabilidade do pleiteante. Jackeline ressaltou a importância do 46 

documento “perguntas mais frequentes” e Sônia Mara lembrou que a publicação do 47 

mesmo está aguardando parecer da assessoria da PRORH, conforme foi decidido na 48 

última reunião. Sônia Mara sugeriu um modelo de inscrição no Proquali sem o uso 49 
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de editais, já que os indeferimentos só correm por quem não trás documento nenhum, 1 

de modo que o período de inscrição seria anual, bastando o servidor apresentar a 2 

documentação correta de uma vez só, respeitando o limite de bolsas. Entretanto, 3 

Jackeline lembrou que a questão orçamentária limita o número de bolsas, o que 4 

inviabiliza este modelo de inscrição. No ultimo item, foi relatado que um servidor 5 

inscrito no Edital 06/2013, matriculado em instituição estrangeira, enviou os 6 

documentos exigidos via email. Questionou-se a validade destes documentos 7 

digitalizados. Wagner explicou que a lei permite o envio de documentos eletrônicos, 8 

desde que os documentos originais sejam entregues em até cinco dias após a data de 9 

envio da documentação eletrônica. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente 10 

deu por encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e, para constar, foi 11 

lavrada a presente ata, que eu, João Leal, transcrevo, dato e assino. 12 

 13 

 14 

Juiz de Fora, 20 de maio de 2013. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Jackeline Fernandes Fayer 22 

Presidente da Comissão PROQUALI 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

João Leal 28 

Assistente em Administração – PRORH 29 

 30 

 31 

 32 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/___. 33 


