
Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2013, às nove horas, na sala do gabinete do 1 

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

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

(COMISSÃO PROQUALI), sob a Presidência da Senhora Pró-Reitora de Recursos 4 

Humanos, Jackeline Fernandes Fayer, com a presença dos seguintes membros: 5 

Sebastião Luiz de Aquino Girardi, Pró-Reitor Adjunto de Recursos Humanos 6 

Professor Eduardo Magrone, Pró-Reitor de Graduação, Professor Fernando 7 

Aarestrup, Pró-Reitor de Pós-Graduação,  Elizangela Soares Pereira, Representante 8 

da Comissão Interna de Supervisão – CIS. Estiveram ausentes: Professor Alexandre 9 

Zanini, Pró-Reitor de Planejamento e Gestão, Sônia Mara Marques, Coordenadora de 10 

Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, Janemar Melandre,  Representante do 11 

Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições 12 

Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora – MG, e o Professor Paulo César de 13 

Souza Ignácio, Representante da Associação dos Professores de Ensino Superior de 14 

Juiz de Fora – APESJF – Seção Sindical. A Senhora Presidente cumprimentou os 15 

presentes e deu início à reunião, submetendo para aprovação as atas das reuniões dos 16 

dias 08 e 10 de abril de 2013, 20 de maio de 2013 e 23 de junho de 2013, que foram 17 

aprovadas e assinadas por todos os presentes. Após, Jackeline submeteu a Comissão 18 

uma proposta de ampliar o prazo que o edital disponibiliza para o bolsista apresentar 19 

a declaração de frequencia e os comprovantes de pagamento de mensalidade. 20 

Jackeline explicou que tal ampliação do prazo seria estabelecida a partir do proximo 21 

edital a ser lançado. Elizangela indagou se o prazo do atual Edital 06/2013 em curso 22 

seria mantido. Jackeline entende não ter segurança em relação a alterar um edital que 23 

já esta curso. Questionou-se a possibilidade de se criar um tratamento desigual entre 24 

os bolsistas, devido a diferença de prazos em editais diferentes. Girardi observou que 25 

uma ampliação de prazo no Edital 06/2013 em curso não é restritiva, de modo que os 26 

bolsistas serão beneficiados. Jackeline propôs realizar uma consulta a Procuradoria 27 

quanto a alteração do Edital 06/2013 em curso, considerando que os efeitos da 28 

alteração não serão retroativos.Fernando considera essencial o parecer da 29 

Procuradoria sobre qualquer modificação nos editais em curso. Jackeline lembrou 30 

que todos os editais do Proquali são vistos pela Procuradoria. A Comissão aprovou, 31 

para o próximo edital Proquali, uma ampliação de 30 dias no prazo que o edital 32 

disponibiliza para o bolsista apresentar a declaração de frequencia e o comprovante 33 

de pagamento de mensalidade, relativos a um detreminado mês. A Comissão 34 

concordou tambem em realizar uma consulta a Procuradoria quanto a possibilidade 35 

de se alterar o Edital  06/2013 em curso, de modo a compatibiliza-lo com a referida 36 

ampliação de prazo definida para o proximo edital. Processos 23071.005745/2013-37 

50, 23071.005486/2013-67, 23071.006041/2013-02, 23071.005150/2013-02: os 38 

servidores, matriculados em curso de doutorado em instituição estrangeira particular, 39 

inscritos no Edital 06/2013, realizam um sistema de pagamento não mensal, na forma 40 

de anuidade parcelada, o que não esta previsto nos editais Proquali. Conforme 41 

debatido em reunião da Comissão de Avaliação Proquali, no dia 19 de junho de 42 

2013, por se tratar de anuidade parcelada, entendeu-se que o mês de referência não é 43 

o mês de competência, e que o candidato deve apresentar uma declaração com a data 44 

de vencimento das parcelas, sendo isento de apresentar comprovante de pagamento 45 

nos meses de referência em que o mesmo não for devido, sem comprometer o 46 

recebimento da bolsa. A Comissão aprovou a cobrança dos comprovantes de 47 

pagamento exigidos pelo Edital 06/2013 somente nos meses de vencimento das 48 

parcelas da anuidade. A Comissão definiu que os referidos servidores deverão 49 



 2 

apresentar uma declaração de próprio punho informando as datas de vencimento das 1 

parcelas da anuidade, no prazo de 3 dias úteis, a contar da data desta reunião, 2 

permitido seu envio por email. Tal informação com as datas de vencimento tambem 3 

deverá ser emitida pela instituição de ensino, na forma de uma declaração original, e 4 

entregue a PRORH/UFJF no prazo de 60 dias, a contar da data desta reunião. 5 

Processo 23071.005491/2013-70: o servidor, matriculado em curso de doutorado em 6 

instituição estrangeira particular, inscrito no Edital 06/2013, apresentou uma 7 

declaração de proprio punho informando estar isento do pagamento de anuidade, por 8 

ter entregue seu projeto da tese dentro do prazo estabelecido pela instiuição. A 9 

Comissão aprovou a referida isenção do pagamento de anuidade, estando o servidor 10 

isento de apresentar os comprovantes de pagamento de mensalidade exigidos pelo 11 

Edital 06/2013. Processo 23071.004839/2013-10: o servidor, matriculado em curso 12 

de doutorado em instituição estrangeira pública, inscrito no Edital 06/2013, 13 

apresentou um comprovante de pagamento de anuidade, em parcela unica, a titulo de 14 

auxílio-saúde. A Comissão aprovou o referido pagamento de anuidade, estando o 15 

servidor isento de apresentar os comprovantes de pagamento de mensalidade 16 

exigidos pelo Edital 06/2013. Processo 23071.005315/2013-38: o servidor, 17 

matriculado em curso de mestrado, inscrito no edital 06/2013, recebeu uma bolsa de 18 

treinamento profissional, de janeiro a abril de 2013, e esta matriculado no seu curso 19 

de mestrado desde março de 2013. Questionou-se a possibilidade de acumulação 20 

com a bolsa Proquali, para os meses de março e abril de 2013. A Comissão entendeu 21 

que a Resolução 40/2010-CONSU e o Edital 06/2013 não permitem tal acumulação 22 

de bolsas. Deste modo, a Comissão aprovou o pagamento da bolsa Proquali a partir 23 

de maio de 2013, considerando a impossibilidade de devolução dos recursos  da 24 

bolsa de treinamento profissional. Processos 23071.006088/2013-68 e 25 

23071.004998/2013-14: os servidores, matriculados em cursos de graduação, 26 

inscritos no Edital 06/2013, apresentaram declaração de matrícula sem informar o 27 

mês/ano de inicio do seu curso. De acordo com as regras do Edital 06/2013, os 28 

servidores tiveram um novo prazo para informar o mês/ano de inicio do seu curso. 29 

Considerando que os servidores não apresentaram a referida informação dentro do 30 

novo prazo, considerou-se a data de emissão da declaração, de abril de 2013, para 31 

fins de pagamento da bolsa. Posteriormente, após o encerramento do prazo, os 32 

servidores apresentaram nova declaração informando o mês/ano de inicio dos seus 33 

cursos. Questionou-se a possibilidade de se pagar a bolsa para os meses anteriores a 34 

abril de 2013, de acordo com o mês de inicio de cada um dos cursos. A Comissão 35 

decidiu que os servidores em questão tem direito a bolsa Proquali somente a partir de 36 

abril de 2013, considerando que as declarações com o mês/ano de início do curso 37 

foram entregues fora do prazo estabelecido pelo Edital 06/2013. Processo 38 

23071.003555/2012-17: o servidor deverá devolver valores do Proquali recebidos de 39 

forma irregular, segundo parecer da Procuradoria Federal junto a UFJF, após recurso 40 

do servidor contra decisão da Comissão Proquali tomada em reunião do dia 23 de 41 

novembro de 2012. Questionou-se a forma como será feita a devolução dos valores. 42 

A Comissão decidiu que o servidor deverá ser notificado via telegrama sobre a 43 

devolução dos valores, seguindo o parecer da Procuradoria Federal. A Comissão 44 

solicitou orientação ao assessor da PRORH Wagner de Souza Campos quanto a 45 

redação do telegrama a ser enviado ao servidor em questão. Caso o servidor não 46 

compareça na PRORH/UFJF dentro do prazo estabelecido, de forma a proceder com 47 

a devolução dos valores, o referido processo será encaminhado a Procuradoria 48 

Federal para que as medidas legais sejam tomadas. Processos 23071.005559/2013-49 
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11, 23071.005743/2013-61, 23071.005703/2013-19, 23071.005901/2013-82: os 1 

servidores, inscritos no Edital 06/2013, são alunos de doutorado matriculados em 2 

instituições de ensino particulares e não pagam mensalidades, sendo beneficiários de 3 

uma “bolsa de isenção”, conforme declarações emitidas por tais instituições. 4 

Questionou-se a natureza da referida “bolsa de isenção” e a sua acumulação com a 5 

bolsa Proquali. Fernando entende que o aluno não esta recebendo auxilio financeiro, 6 

apenas que o aluno esta isento de pagar mensalidade. Jackeline observou que a 7 

Resolução 40/2010-CONSU, em seu artigo 5º, menciona a realização de cursos de 8 

pós-graduação gratuitos, sem pagamento de mensalidade. Fernando considera que a 9 

finalidade da referida “bolsa de isenção” é uma gratuidade dos estudos, e não uma 10 

remuneração do aluno para custear os estudos. Jackeline destacou que o maior 11 

cuidado a ser tomado é o de evitar a duplicidade de pagamento ao servidor pela 12 

UFJF. Nesta caso, Jackeline e Fernando concordaram que a própria instituição de 13 

origem é responsavel pela isenção da mensalidade, sem prejuízo para a UFJF. 14 

Girardi e Jackeline destacaram tambem que a finalidade da bolsa de pós-graduação 15 

não é apenas pagar a mensalidade, mas tambem custear livros, viagens, congressos e 16 

afins. A Comissão concordou que os referidos servidores não são beneficiarios de 17 

outra bolsa de estudo, estando apenas isentos do pagamento de mensalidade pela 18 

própria instituição de origem. Deste modo, a Comissão entendeu que os servidores 19 

em questão estão aptos a receber a bolsa Proquali pelo Edital 06/2013. Processos 20 

23071.005480/2013-90, 23071.005319/2013-16, 23071.004988/2013-71,  21 
23071.004909/2013-21, 23071.004950/2013-06: os servidores, inscritos no Edital 22 

06/2013, são alunos de doutorado matriculados em instituições de ensino 23 

particulares, na modalidade DINTER (Doutorado Interinstitucional). Os servidores 24 

não pagam mensalidades e não recebem recursos mediante bolsa de estudo, 25 

conforme declarações emitidas por tais instituições. Questionou-se a possibilidade 26 

dos servidores serem beneficiários de alguma forma de auxílio financeiro diferente 27 

de bolsa de estudo, decorrente de parceria firmada entre instituições na modalidade 28 

DINTER, e sua acumulação com a bolsa Proquali. Jackeline e Fernando explicaram 29 

que um programa de pós-graduação na modalidade DINTER serve para atender uma 30 

demanda específica de qualificação das instiuições parceiras, de forma que as vagas 31 

disponibilizadas em edital são reservadas para tais instituições, diferentemente das 32 

vagas universais ofertadas nos programas convencionais de pós-graduação. Jackeline 33 

e Fernando tambem explicaram que a Capes é responsavel por credenciar e financiar 34 

parte dos recursos desta modalidade de programa de pós-graduação. Como envolve 35 

recursos públicos, Jackeline ressaltou que nesta modalidade é preciso conhecer quais 36 

obrigações foram assumidas pelas instituições parceiras. Considerando os mesmo 37 

argumentos debatidos no item anterior, nos processos 23071.005559/2013-11, 38 

23071.005743/2013-61, 23071.005703/2013-19, 23071.005901/2013-82, em que a 39 

propria instituição de origem isenta o aluno do pagamento de mensalidade, sem 40 

remunerar o aluno para custear seus estudos, além das declarações apresentadas 41 

pelos servidores informando não serem beneficiários de outra bolsa de estudo, a 42 

Comissão concordou que os referidos servidores estão aptos a receber a bolsa 43 

Proquali pelo Edital 06/2013. Processo 23071.005090/2013-10: o servidor, 44 

contemplado com a bolsa Proquali no Edital 06/2013, tomou posse em novo cargo 45 

efetivo na UFJF em junho de 2013, solicitando vacancia do cargo anterior. Em 46 

reunião do dia 10 de abril de 2013, a Comissão Proquali permitiu mudanças de cargo 47 

efetivo dentro da propria UFJF para os bolsistas Proquali. Em reunião do dia 20 de 48 

maio de 2013, a Comissão Proquali entendeu que o mês no qual o servidor tomou 49 
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posse pela primeira vez em cargo da UFJF não é contabilizado para fins de 1 

pagamento da bolsa Proquali, iniciando o pagamento apenas no mês posterior ao mês 2 

de posse no cargo.  Questionou-se a validade do pagamento da bolsa Proquali para o 3 

mês de junho de 2013 para o referido servidor. Jackeline entende que o servidor em 4 

questão ja exercia suas atividades na UFJF antes de tomar posse em novo cargo da 5 

UFJF, sendo um caso diferente do servidor que tomou posse em cargo da UFJF pela 6 

primeira vez. Jackeline observou ainda que considerar a exclusão do pagamento da 7 

bolsa para o mês da posse no novo cargo seria incoerente, pois implica não 8 

reconhecer a inscrição do servidor no Edital 06/2013, uma vez que a mesma foi 9 

realizada com o servidor ocupando cargo diferente do atual. A Comissão aprovou o 10 

pagamento da bolsa Proquali referente ao mês de junho de 2013 para o servidor em 11 

questão. Em relação ao documento “Perguntas mais frequentes do Proquali”, 12 

Jackeline foi informada pelo assessor da PRORH Wagner de Souza Campos que o 13 

mesmo ja estaria aprovado para publicação no website da PRORH, restando apenas o 14 

envio do documento à CCDP/PRORH. Em relação a informatização da gestão do 15 

Proquali no SIGA/UFJF, Jackeline e Girardi informaram que esforços já estão sendo 16 

feitos, sendo um compromisso da PRORH buscar implementar no SIGA/UFJF não 17 

só a gestão do PROQUALI mas tambem a gestão das outras coordenações. Nada 18 

mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, agradeceu a 19 

presença de todos e, para constar, foi lavrada a presente ata, que eu, João Leal, 20 

transcrevo, dato e assino. 21 

 22 
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Juiz de Fora, 28 de junho de 2013. 24 
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João Leal 36 

Assistente em Administração – PRORH 37 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/___. 40 
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