
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO SOBRE BOLSAS DE QUALIFIC AÇÃO 1 
DE SERVIDORES (COMISSÃO PROQUALI) – CONFORME RESOLUÇÃO 2 
Nº 40/2010-CONSU, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2012, ÀS 3 
09 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA 06, 2º ANDAR, DA FACULDADE DE 4 
DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.  Aos vinte e 5 
três dias do mês de novembro de 2012, às nove horas e trinta minutos, na Sala 06, 2º 6 
andar, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 7 
reuniu-se a Comissão sobre bolsas de qualificação de servidores (COMISSÃO 8 
PROQUALI), sob a Presidência da Senhora Pró-Reitora de Recursos Humanos, 9 
Jackeline Fernandes Fayer, com a presença dos seguintes membros: Professor 10 
Eduardo Magrone, Pró-Reitor de Graduação,  Sônia Mara Marques, Coordenadora de 11 
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, Zilda Alves Machado, Coordenadora de 12 
Administração de Pessoal, Kátia Maria Silva de Oliveira e Castro, Coordenadora de 13 
Formação, Análise e Planejamento de Pessoal, Cândida Celestino Silva Basílio, 14 
Coordenadora de Saúde, Segurança e Bem-Estar, André de Lima Xandó Baptista, 15 
Coordenador de Avaliação e Movimentação de Pessoas, Julimar Cezario de Souza 16 
Franco, Representante da Comissão Interna de Supervisão – CIS, Larissa França, 17 
Representante do DCE. Estiveram ausentes: Professor Alexandre Zanini, Pró-Reitor 18 
de Planejamento e Gestão, Professor Fernando Monteiro Aarestrup, Pró-Reitor de 19 
Pós-Graduação, Paulo Dimas de Castro, Representante do Sindicato dos 20 
Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de 21 
Ensino no Município de Juiz de Fora – MG, Professor Rubens Luiz Rodrigues, 22 
Representante da Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora – 23 
APESJF – Seção Sindical. A Senhora Presidente cumprimentou os presentes e deu 24 
início à reunião, submetendo a ata da reunião do dia 09 de agosto de 2012 para 25 
aprovação, que foi aprovada e assinada por todos os presentes. Em seguida, Jackeline 26 
levantou a necessidade de se reduzir o número de membros da Comissão Proquali, 27 
Resolução 40/2010 – CONSU, no sentido de garantir a realização das reuniões e 28 
avançar na tomada de decisões nas questões do programa, sem deixar de respeitar a 29 
participação dos membros nas reuniões. Eduardo Magrone lembrou que a Comissão 30 
trabalha com a ideia de representação, mas defendeu a ideia de comprometimento 31 
com o programa, excluindo os membros que não frequentam as reuniões. Sônia 32 
discordou da exclusão de membros por não comparecimento, pois seria uma punição 33 
aqueles que comparecem nas reuniões e não dominam assuntos específicos, de 34 
responsabilidade dos ausentes, argumento este reforçado por Jackeline.  Reforçou 35 
também que o objetivo da Comissão é analisar quais fatores devem ser melhorados 36 
conjuntamente com todas as áreas da Universidade. Magrone propôs permitir a 37 
presença de todos os membros atuais, mas retirar o direito a voto de alguns 38 
representantes. Jackeline ressaltou que não se pode querer participar de uma 39 
Comissão e ao mesmo tempo inviabiliza-la. Andre lembrou que a exclusão da APES 40 
e do SINTUFEJUF, poderia gerar manifestações contrárias ao programa que 41 
beneficia a própria categoria. A Comissão então decidiu pela inclusão do Pró-Reitor 42 
Adjunto de Recursos Humanos, pela exclusão de todas as coordenações da PRORH, 43 
exceto a Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, e pelo envio 44 
de um oficio a APES, ao DCE e ao SINTUFEJUF questionando sobre a intenção dos 45 
mesmos em continuar como membro da Comissão Proquali, esclarecendo que a não 46 
participação nas reuniões está inviabilizando o Programa. Após as devidas 47 
manifestações dos órgãos representativos, essas decisões serão encaminhadas ao 48 
Consu, por meio de alterações na Resolução 40/2010. Em seguida, Jackeline 49 



 2

apresentou um questionamento sobre uma discordância entre os artigos 8 e 15 da 1 
Resolução 40/2010, relativos ao prazo de integralização dos cursos de graduação e 2 
pós-graduação. Jackeline explicou que o prazo de duração inicialmente previsto para 3 
conclusão do curso não é igual ao prazo máximo de conclusão do curso. Jackeline 4 
questionou-se à Comissão a necessidade de se definir um marco legal de 5 
encerramento do prazo, para os próximos editais, de modo a evitar decisões 6 
arbitrárias de cada  curso. Jackeline explicou que a orientação atual respeita a decisão 7 
de cada curso em permitir ou não a prorrogação do prazo de defesa. Magrone 8 
explicou que existem diferenças entre as regras da graduação e pós-graduação, sendo 9 
a graduação mais flexível em suas regras. Magrone lembrou que as regras são bem 10 
mais rígidas na pós-graduação quando o aluno recebe bolsa.  Sônia explicou que a 11 
CAPES não define um único prazo máximo de conclusão do curso, ficando a critério 12 
de cada área científica defini-lo, de acordo com suas particularidades, conforme 13 
orientação verbal da PROPG. Tal informação foi apresentada à CCDP por um dos 14 
bolsistas Proquali, processo 23071.003419/2012-27, justificando seu interesse em 15 
prorrogar sua defesa da dissertação para Dezembro de 2012. Sonia ressaltou que a 16 
ausência de um prazo máximo único de integralização dificultaria o controle 17 
operacional do programa. Lembrou ainda que as agências de fomento desvinculam o 18 
prazo definido pelo curso do prazo de recebimento de bolsa. Jackeline lembrou que a 19 
concessão de bolsas por edital e não pelo prazo total do curso impossibilita a 20 
cobrança da conclusão do curso, apenas a cobrança de rendimento acadêmico nos 21 
semestres incluídos no edital. Magrone lembrou que na graduação existe apenas a 22 
definição da carga horária mínima, sem a contagem de meses. A Comissão 23 
concordou em propor  modificações no artigo 8° da resolução 40/2010, 24 
estabelecendo o limite máximo de até 24 e 48 meses para mestrado e doutorado, 25 
respectivamente, e em caso de graduação, o limite do prazo será o período 26 
estabelecido regularmente pela instituição. Decidiu-se que, a partir dos próximos 27 
editais, não serão aceitas prorrogações no prazo estabelecido pelo curso, permitindo 28 
apenas o recebimento de até 24 e 48 meses para mestrado e doutorado, 29 
respectivamente. Para graduação, será feita uma consulta ao Pró-Reitor de 30 
Graduação para definição do prazo máximo de recebimento da bolsa. Entretanto, o 31 
bolsista Proquali que solicitou prorrogação, Edital 12/2012, processo 32 
23071.003419/2012-27, teve sua prorrogação aceita pela Comissão, uma vez que a 33 
normatização acima vigorará a partir dos próximos editais no ano de 2013. 34 
Continuando a reunião, Jackeline consultou à Comissão sobre a possibilidade de se 35 
permitir bolsistas em cursos de graduação de instituições públicas, por meio de novas 36 
alterações na Resolução 40/2010, além da possibilidade de se definir um valor fixo 37 
para a bolsa da graduação, como ajuda de custo, independente do valor e pagamento 38 
de mensalidade. André lembrou que um valor fixo de bolsa pode ser injusto, 39 
considerando a diferença de dificuldade e prazos entre os diversos cursos de 40 
graduação atualmente existentes, exemplificando a diferença entre os cursos de 41 
bacharelado e tecnólogo. Kátia e Sonia defenderam que, na prática, um servidor 42 
cursando graduação necessita de recursos tanto quanto um aluno de pós-graduação 43 
de instituição pública, sendo a bolsa um premio ao seu esforço em se qualificar. 44 
Magrone ressaltou que a bolsa não pode ser um prêmio, mas sim compromisso 45 
assumido pelo aluno. Jackeline lembrou as dificuldades que os docentes cursando 46 
pós-graduação enfrentaram, antes da existência do PROQUALI, em obter recursos 47 
para livros, viagens de congressos e colaboração científica. Zilda atentou para a 48 
necessidade de se consultar o Pró-Reitor de Planejamento sobre o impacto financeiro 49 
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das alterações propostas, considerando a extensão do programa para futuros 1 
reitorados. A Comissão decidiu por aguardar informações sobre o impacto financeiro 2 
resultante da bolsa para graduação em valor fixo e, posteriormente, por sugerir 3 
alterações na Resolução 40/2010-CONSU que permitam aos alunos de graduação de 4 
instituições públicas ingressar no Proquali. Um oficio devera ser enviado ao Pró-5 
Reitor de Planejamento solicitando a previsão orçamentária do Proquali em 2013, 6 
considerando a possibilidade das alterações na Resolução 40/2010-CONSU. No tema 7 
seguinte, Jackeline colocou em debate a possibilidade de acumulação de outras 8 
bolsas além daquelas já previstas na Resolução 20/2011-CONSU. Jackeline apontou 9 
que se trata de uma questão de eleger prioridades, pois o servidor que já é bolsista, 10 
possuindo vínculo determinado de horas com outro órgão, estaria, em princípio, 11 
prejudicando o aproveitamento de seus estudos, deixando de priorizar os recursos 12 
recebidos pelo Proquali. Sonia ressaltou que esta possibilidade de acumulação passa 13 
por alterar a Resolução 40/2010, e não somente o edital. Jackeline lembrou ainda 14 
que, se o acumulo legal vínculos empregatícios não é permitido pelos Editais 15 
Proquali, permitir o acúmulo de bolsas será incoerente. A Comissão decidiu por 16 
manter as regras atuais, permitindo apenas o acumulo de bolsas previsto na 17 
Resolução 20/2011-CONSU, além de aprimorar o texto da Resolução 40 /2010 – 18 
CONSU, com base na Resolução 20/2011-CONSU. No próximo item da pauta da 19 
reunião, Jackeline apresentou requerimento de uma servidora da UFJF de 20 
Governador Valadares solicitando inscrição fora do prazo do Edital 14/2012, 21 
justificando a falta de acesso ao SIGA pela não realização da inscrição no processo 22 
seletivo do referido Edital. Jackeline explicou que o mesmo problema de acesso ao 23 
SIGA aconteceu com outra servidora e a mesma foi orientada a entregar seus 24 
documentos na CCDP para a devida abertura do processo, o que possibilitou sua 25 
participação e obtenção da bolsa Proquali. Sonia lembrou ainda que o requerimento 26 
em questão foi realizado após o encerramento do Edital 14/2012, impossibilitando 27 
que o caso em questão fosse devidamente analisado pela CCDP. André argumentou 28 
que a divulgação do Edital 14/2012 poderia não ter sido suficiente para os servidores 29 
de Governador Valadares, após a posse dos mesmos. Jackeline explicou que a 30 
divulgação foi feita por e-mail aos servidores, por meio da ferramenta 31 
disponibilizada na Secretaria de Comunicação da UFJF, e pelo website da UFJF, 32 
meios esses institucionais, de modo que a comunicação diferenciada para os 33 
servidores de Governador Valadares não faria sentido. A Comissão decidiu pelo 34 
indeferimento da requisição, não cabendo inscrição fora do prazo no Edital 14/2012. 35 
A Coordenadora de Capacitação apresentou à Comissão a situação de quatro 36 
processos para análise: Processo nº 23071.003555/2012-17: o servidor recebeu 37 
recursos do Proquali de janeiro a maio de 2012, pelo Edital 12/2012, tendo defendido 38 
sua dissertação de mestrado em 15 de fevereiro de 2012, comunicando tal fato à 39 
CCDP apenas em outubro de 2012, após cobranças da CCDP. O servidor justificou 40 
que precisava realizar correções em sua dissertação e submeter um artigo a uma 41 
revista científica. Magrone lembrou que cada programa pode ter seus requisitos para 42 
conclusão do curso. Sonia lembrou que outros bolsistas tiveram sua bolsa Proquali 43 
encerrada a partir da data de defesa, sem direito ao prazo de correções, de acordo 44 
com as normas do Edital 12/2012. Magrone explicou que a submissão de artigo a 45 
uma revista científica não esta vinculada à defesa da dissertação. Após a leitura da 46 
ata de defesa da dissertação, observou-se que a dissertação foi aprovada sem 47 
restrições, sem a necessidade de se estender o prazo de conclusão. A Comissão 48 
decidiu, de acordo com o item 10.1.II do Edital 12/2012, que a data da defesa da 49 
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dissertação/tese é o marco legal de encerramento da bolsa Proquali, devendo o 1 
servidor devolver os recursos recebidos indevidamente, após a data de defesa da 2 
dissertação, no caso, referentes aos meses de março, abril e maio de 2012. Processo 3 
nº 23071.010960/2012-91, o servidor, contemplado pelo Edital 14/2012, pelo 4 
período de março a dezembro de 2012, solicitou o pagamento dos meses de janeiro e 5 
fevereiro de 2012, por estar regularmente matriculado, de janeiro a maio de 2012, em 6 
outro programa de mestrado, anterior ao vínculo com o programa atual. Magrone 7 
alegou que o pagamento de janeiro e fevereiro implicaria considerar o vinculo com o 8 
programa anterior, até o mês de maio de 2012. Desse modo, para receber os recursos 9 
do vínculo atual juntamente com os recursos vinculados ao programa anterior, o 10 
servidor deveria comunicar e justificar o cancelamento do vínculo anterior, para 11 
analise e parecer da Comissão Proquali, sob pena de devolução dos recursos. A 12 
Comissão decidiu pelo indeferimento do pedido do servidor, não cabendo o 13 
recebimento dos meses de janeiro e fevereiro de 2012, nos termos do artigo 9° da 14 
Resolução 40/2010-CONSU. A Comissão considerou também, com base em decisão 15 
desta mesma reunião e no supracitado artigo, que o servidor em questão só poderá 16 
receber até 43 bolsas, neste e nos próximos editais, uma vez que o mesmo já recebeu 17 
5 meses de bolsa no ano de 2011, totalizando até 48 bolsas. Processos nº 18 
23071.009705/2011-15 e nº 23071.009194/2011-31: os servidores acumularam 19 
vínculo empregatício diferentes durante o período de concessão da bolsa Proquali, 20 
em desacordo com o item 3.1.I dos Editais 13/2011 e 14/2012. Os servidores 21 
devolveram todos os recursos recebidos, justificando que não leram as normas dos 22 
Editais. Questionou-se à Comissão se haveria necessidade de outras medidas 23 
administrativas, como a abertura de processo administrativo disciplinar ou 24 
atualização monetária do valor recebido indevidamente e devolvido ao erário via 25 
GRU. Jackeline e Sonia lembraram que o edital é bem claro sobre a impossibilidade 26 
de se acumular cargos, constituindo-se em falta grave do servidor. A Comissão 27 
decidiu pela aprovação da devolução dos recursos sem a necessidade de abertura de 28 
processo administrativo. A Comissão solicitou encaminhar oficio a Procuradoria 29 
Federal junto a UFJF questionando quais medidas adotar no caso em questão, com o 30 
objetivo de orientar  a execução dos próximos editais do PROQUALI. Processo n° 31 
23071.003324/2012-11: o servidor foi bolsista Proquali  nos meses de janeiro a abril 32 
de 2012 e não comprovou seu rendimento acadêmico durante este período. 33 
Questionou à Comissão se o servidor deveria ser comunicado da devolução dos 34 
recursos. Sonia explicou que a CCDP entrou em contato por telefone, e-mail e 35 
telegrama, mas o mesmo não se manifestou até o momento. Como o servidor teve o 36 
período de concessão da bolsa de janeiro a julho de 2012,  Sonia lembrou que o 37 
servidor também não entregou a declaração de frequência dos meses de maio a julho. 38 
Jackeline e Kátia lembraram que o Edital é bem claro quanto ao período do mês para 39 
se atestar frequência. A Comissão decidiu por enviar ao programa de mestrado do 40 
servidor um oficio, solicitando esclarecimento se o mesmo atendeu aos requisitos do 41 
programa durante os meses que recebeu a bolsa. Em caso afirmativo, a resposta do 42 
programa será suficiente para regularizar o servidor perante o Proquali.  Decidiu-se 43 
também que não caberá ao bolsista de pós-graduação, nos próximos editais, receber 44 
bolsa PROQUALI dos meses atrasados em que não se atestou frequência, nos termos 45 
do Edital, quando apresentar as frequências referentes a meses anteriores. Aos 46 
bolsistas de graduação, o pagamento dos meses atrasados se mantém condicionado 47 
ao comprovante de pagamento das respectivas mensalidades. Processo nº 48 
23071.002792/2012-61: servidora apresentou declaração de quitação de pagamento 49 
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na qual a instituição informava ter sido o pagamento com cheques pré-datados. 1 
Questionou-se à Comissão sobre a validade deste tipo de documento, uma vez que 2 
não haveria certeza da realização do pagamento. Kátia ressaltou que o cheque pré-3 
datado é um documento válido, até que se prove o contrário. Jackeline lembrou que 4 
os editais Proquali exigem um comprovante de quitação anual do bolsista de 5 
graduação, ao final da vigência do Edital, com o objetivo de confirmar o pagamento 6 
das mensalidades. Após argumentos de diferentes posições, a Comissão decidiu por 7 
não aceitar, nos próximos editais, comprovantes de pagamento informando que os 8 
mesmos foram pagos com cheques pré-datados. Processo nº 23071.009332/2011-82: 9 
após ser solicitado a comprovar seu rendimento acadêmico durante o período em que 10 
recebeu bolsa Proquali, servidor apresentou histórico escolar no qual constava estar 11 
cursando apenas a elaboração da tese de doutorado, sem a referida nota/conceito. 12 
Questionou-se à Comissão sobre qual seria a forma de comprovar o rendimento 13 
acadêmico de um aluno de mestrado/doutorado que está apenas em fase de 14 
elaboração da dissertação/tese. A Comissão considerou que uma declaração do curso 15 
afirmando que o aluno atendeu aos requisitos do programa durante o período de 16 
elaboração da tese/dissertação, sem a conclusão da mesma no histórico escolar, é 17 
suficiente, uma vez que a concessão de bolsas por edital, e não pelo prazo total do 18 
curso, impossibilita a cobrança da conclusão do curso. Processos nº 19 
23071.003104/2012-80 e 23071.009583/2011-67: servidores interromperam o curso 20 
de pós-graduação, sendo um por desistência e outro por jubilamento. Questionou-se à 21 
Comissão se seria necessário devolver os recursos recebidos. Jackeline ressaltou que 22 
o aluno pode se esforçar e mesmo assim não obter o rendimento suficiente, cabendo 23 
devolução dos recursos somente no caso de reprovação por frequência. No caso do 24 
servidor jubilado, o programa comunicou que, apesar da  aprovação em uma das 25 
disciplinas cursadas no período avaliado, o jubilamento ocorreu devido à reprovação 26 
por nota em duas disciplinas. No caso do servidor que abandonou o curso, o histórico 27 
aponta aprovação nas disciplinas cursadas, sem nenhuma reprovação no período 28 
avaliado. Jackeline ressaltou que estes casos devem ser levados em conta nos 29 
próximos editais Proquali. Magrone propôs restringir estes servidores nos próximos 30 
editais para não estimular novos cancelamentos. A Comissão decidiu pela não 31 
devolução dos recursos pelos servidores em questão, cabendo apenas a devolução em 32 
caso de reprovação por frequência, reiterando decisão em ata da reunião desta 33 
Comissão no dia 09 de agosto de 2012. Solicitou também, para os próximos editais 34 
do Proquali, a criação de regras para restringir um novo acesso dos servidores que já 35 
receberam bolsas e cancelaram seus cursos sem devolução dos recursos. Processo nº 36 
23071.011426/2012-01: O servidor apresentou declaração e comprovante de 37 
pagamento de mensalidade de novembro de 2012 em 14 de novembro de 2012, fora 38 
do prazo definido para fechamento das folhas de pagamento de novembro e 39 
dezembro de 2012. Foi enviado e-mail ao servidor e houve tentativa de contato 40 
telefônico com o servidor previamente, alertando sobre isso, porém, sem sucesso. A 41 
Comissão decidiu que, se a Coordenação de Execução e Suporte Financeiro sinalize 42 
poder efetuar os pagamentos, com as informações a serem enviadas pela CCDP, os 43 
pagamentos de novembro e dezembro, uma vez comprovados, poderão ser 44 
ressarcidos pelo PROQUALI. Seguindo a reunião, Jackeline apresentou documento 45 
no qual consta uma lista de perguntas mais frequentes sobre o programa, para que o 46 
mesmo fosse aprovado pela Comissão e posteriormente publicado no website da 47 
PRORH. Jackeline lembrou a importância de informar o publico sobre as questões 48 
debatidas pela Comissão, contribuindo para a transparência do programa.  Após a 49 
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leitura do documento, considerações foram feitas pelos membros e algumas 1 
correções propostas. Magrone ressaltou a importância de se garantir informações 2 
corretas, antes da publicação do documento. A CCDP irá enviar o documento 3 
corrigido por e-mail aos membros da Comissão e ao assessor  Wagner de Souza 4 
Campos para analise e aprovação na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a 5 
Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e, 6 
para constar, foi lavrada a presente ata, que eu, João Leal, transcrevo, dato e assino. 7 
 8 
 9 
 10 
 11 

Juiz de Fora, 10 de dezembro de 2012. 12 
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 18 

Jackeline Fernandes Fayer 19 
Presidente da Comissão PROQUALI 20 

 21 
 22 
 23 

João Leal 24 
Assistente em Administração – PRORH 25 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/___. 28 
 29 


