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ATA DA REUNIÃO DA COMIS-

SÃO PROQUALI DA UNIVER-

SIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 

FORA, REALIZADA AOS DE-

ZESSETE DIAS DO MÊS DE 

MARÇO DE 2015. 

Aos dezessete dias do mês de Março de 2015, às nove horas, no Gabinete da Pró-1 
Reitora de Recursos Humanos, no prédio da Reitoria da Universidade Federal de Juiz de 2 

Fora (UFJF), reuniu a Comissão responsável pela deliberação acerca das bolsas de qua-3 
lificação concedidas aos servidores (COMISSÃO PROQUALI), sob a presidência da 4 

Pró-Reitora de Recursos Humanos, senhora Gessilene Zigler Foine. Estavam presen-5 
tes os seguintes membros: Sebastião Luiz de Aquino Girardi, Pró-Reitor Adjunto de 6 

Recursos Humanos; Prof. Marcus Gomes Bastos, Pró-Reitor de Graduação; Rafael 7 
Lucas da Silva Santos, representando a Coordenação de Capacitação e Desenvolvi-8 

mento de Pessoas; Janemar Melandre da Silva, Representante do Sindicato dos Tra-9 
balhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino 10 

no Município de Juiz de Fora – MG; Marcio Roberto Lima Sá Fortes, Representante 11 
da Comissão Interna de Supervisão – CIS e Giselle Moraes Moreira, Representante da 12 
Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora – APES-JF – Seção 13 

Sindical. Justificou ausência Paulo Nepomuceno, Pró-Reitor de Planejamento. Esti-14 
veram ausentes: Representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE); Orçamento 15 

e Gestão; Prof. Maria Cristina Andreolli Lopes, Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pes-16 
quisa e Inovação  A Presidente, às nove horas, declarou aberta a Reunião, saudou todos 17 
os presentes. I- item de Pauta – Deliberações PROQUALI - 2015. Preliminarmente, a 18 

Presidente da Comissão PROQUALI ressaltou que a convocação da reunião, deu-se, 19 
sobretudo, em virtude de questionamentos suscitados pelo Sindicato dos Trabalhadores 20 

Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino no Município 21 
de Juiz de Fora – MG, em relação aos valores das bolsas PROQUALI aprovados na 22 

reunião do dia 25 de Fevereiro de 2015. Em seguida a palavra foi concedida à represen-23 
tante do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Institu-24 
ições Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora – MG a qual salientou que sindi-25 
cato não estipulou valores para as bolsas, e que verificou, também junto à ANDIFES, 26 
que os repasses orçamentários voltariam a ser de um doze avos, e não mais de um de-27 

zoito avos conforme informações prestadas, em reuniões anteriores, pela Pró-Reitoria de 28 
Planejamento, Orçamento e Gestão. Na seqüência, a representante do Sindicato dos 29 
Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensi-30 
no no Município de Juiz de Fora – MG asseverou que recebeu a informação de que o 31 

orçamento para o ano de 2015 seria votado pelo Congresso Nacional no presente dia. 32 
Adiante, o Pró-Reitor de Graduação questionou no que consistia exatamente a bolsa 33 
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PROQUALI. O Pró-Reitor Adjunto de Recursos Humanos realizou a leitura da Resolu-34 
ção nº 40/2010 – CONSU-UFJF. Finalizada a leitura da Resolução nº 40/2010 – CON-35 
SU-UFJF, o representante da Comissão Interna de Supervisão – CIS, questionou os va-36 
lores que haviam sido prestados pela Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Ges-37 

tão, em reuniões pretéritas. Segundo o representante da CIS, na LOA de 2014 a verba 38 

destinada à capacitação prevista era de R$ 3.000.000,00(três milhões de reais), e não de 39 

R$1.000.000,00(um milhão de reais) conforme informado pela Pró-Reitoria de Plane-40 
jamento, Orçamento e Gestão. Complementando a colocação do representante da CIS, a 41 
representante do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das 42 
Instituições Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora – MG asseverou que al-43 
gumas informações prestadas pela Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Gestão 44 

não ficaram completamente esclarecidas. Na seqüência, a presidente da Comissão soli-45 
citou ao representante da CIS que realizasse os questionamentos ao Pró-Reitor de Plane-46 

jamento, Orçamento e Gestão, uma vez que, as questões orçamentárias deveriam ser 47 
esclarecidas pelo mesmo. Em seguida, o Pró Reitor Adjunto de Recursos Humanos res-48 

saltou que a transparência nas informações orçamentárias é um compromisso do Reitor; 49 
e destacou a necessidade da definição atual do PROQUALI, considerando a situação 50 

dos servidores que encontram vinculados ao programa; e que, eventuais modificações 51 
ou ajustes no programa sejam deliberados no CONSU, se necessário, até mesmo com 52 

propostas para a formulação de nova Resolução. No mesmo sentido complementou a 53 
Presidente da Comissão PROQUALI, e esclareceu que caso o repasse de recursos orça-54 
mentários seja superior ao informado pela Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e 55 

Gestão que estes valores fossem distribuídos de forma equânime entre as bolsas. Na 56 
seqüência, os membros da Comissão PROQUALI deliberaram acerca aspectos previstos 57 

na redação atual da Resolução nº 40/2010-CONSU-UFJF que poderiam ser modificados 58 
nos projetos futuros da Resolução, sobretudo no que diz respeito a critérios de seleção 59 
baseados na natureza da instituição de ensino na qual o servidor realiza sua qualificação. 60 
Posteriormente, o representante da CIS esclareceu à Comissão a necessidade de infor-61 

mações orçamentárias, sobretudo para a identificação da política da Universidade quan-62 
to à capacitação dos servidores. A Pró-Reitora de Recursos Humanos reiterou o enca-63 

minhamento anterior no sentido de que o representante da CIS realizasse estes questio-64 
namentos diretamente ao Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Gestão, por escrito. 65 
Na seqüência o Pró-Reitor de Graduação ressaltou a necessidade da discussão de pro-66 
postas concretas acerca dos valores das bolsas para o ano de 2015. Em complemento, o 67 
Representante da Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora –68 

APESJF – Seção Sindical destacou a necessidade de discussão de valores a serem apre-69 
sentados na reunião com a respectiva categoria. Visando à discussão de valores para as 70 
bolsas, a Presidente da Comissão PROQUALI concedeu a palavra ao gerente de pro-71 
gramas de qualificação, o qual apresentou à Comissão planilha contendo dados que pos-72 
sibilita aos respectivos estipularem valores e critérios para as bolsas e o respectivo im-73 

pacto orçamentário. Preliminarmente o gerente de programas de qualificação esclareceu 74 
que os bolsistas possuem a possibilidade de prorrogação dos respectivos prazos de con-75 
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clusão dos programas, desde que respeitado o limite máximo de bolsas previsto na Re-76 
solução 40/2010-CONSU-UFJF. Destarte, salientou que o mais prudente seria contar 77 
com o limite de bolsa e não com a previsão de conclusão declarada pelo servidor, para 78 
prognósticos de disponibilidades para abertura de novas bolsas. Na seqüência, o gerente 79 

apresentou à Comissão PROQUALI os bolsistas que atingiram e atingirão os limites de 80 

bolsas no ano de 2015, e salientou que os valores financeiros liberados dependeriam dos 81 

valores e dos critérios a serem estabelecidos para as bolsas. Na seqüência, o Pró-Reitor 82 
Adjunto de Recursos Humanos ressaltou a importância da utilização dos recursos que 83 
forem liberados, em razão da conclusão ou do limite de bolsas, para a abertura de novas 84 
bolsas. Nesta perspectiva, a presidente da Comissão destacou que esta providência é 85 
fundamental para a continuidade do programa. O representante da Associação dos Pro-86 

fessores de Ensino Superior de Juiz de Fora –APESJF – Seção Sindical ponderou tam-87 
bém a necessidade de equilibrar os valores das bolsas, uma vez que os bolsistas que já 88 

estão vinculados ao programa necessitam das bolsas para darem continuidade aos pro-89 
gramas iniciados. Na seqüência, o gerente de programas de qualificação apresentou aos 90 

membros da Comissão a planilha com os dados que poderiam ser trabalhados para a 91 
bolsa PROQUALI no ano de 2015, tanto no âmbito da Comissão, quanto pelas categori-92 

as que não concordaram com os valores aprovados na reunião da Comissão PROQUA-93 
LI do dia 23 de Fevereiro de 2015. A representante do Sindicato dos Trabalhadores 94 

Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino no Município 95 
de Juiz de Fora – MG, ponderou a necessidade de envio desta planilha para os membros 96 
da Comissão, sobretudo, para viabilizar a apresentação da mesma aos membros das ca-97 

tegorias. Diante do pleito, o gerente de programas de qualificação se comprometeu a 98 
enviar a planilha, ao final da reunião. Adiante foram feitas as apresentações dos dados, 99 

destacando, sobretudo a possibilidade de criação de critérios diferenciados para servido-100 
res que possuem o local de residência distinto do local onde o curso é realizado, tanto 101 
para os estudantes de instituições públicas, quanto para os estudantes de instituições 102 
privadas. Foram apresentados, também, três possíveis cenários, considerando a limita-103 

ção orçamentária apresentada pela PROPOG, cenários estes que levaram em considera-104 
ção os valores aprovados na reunião da Comissão PROQUALI do dia 23 de Fevereiro 105 

de 2015, os valores iguais para todos os bolsistas e também, o cenário que distinguia os 106 
valores dos servidores cujas instituições de ensino são iguais ou distintas do local do 107 
curso. Ao final da exposição, o gerente reiterou que as planilhas constituem um instru-108 
mento de construção de cenários e, portanto novas propostas poderiam ser apresentadas. 109 
Em seguida, o representante da CIS ressaltou que o objetivo da Assembléia é o restabe-110 

lecimento dos valores praticados no ano de 2014, no mesmo sentido interveio o repre-111 
sentante da Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora –APESJF, 112 
com a ponderação de que deve ser garantido aos servidores as condições necessárias à 113 
conclusão do curso. Por fim, os representantes das categorias ressaltaram que discutiri-114 
am junto às bases e que posteriormente fosse agendada uma nova reunião para o dia 20 115 

de Março de 2015, para o avanço das deliberações relativas ao PROQUALI para o ano 116 
de 2015.    Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada à reuni-117 
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ão, agradeceu a presença de todos e, para registro, foi lavrada a presente Ata, que eu, 118 
Rafael Lucas da Silva Santos, transcrevo, dato e assino Juiz de Fora, 17 de Março de 119 
2015. 120 

__________________________________________________________ 121 

Gessilene Zigler Foine - Presidente da Comissão PROQUALI. 122 

_________________________________________________________ 123 

Rafael Lucas da Silva Santos - Assistente em Administração. 124 

ATA APROVADA NA REUNIÃO DO DIA ___/___/_____. 125 

Gessilene Zigler Foine 

 Pró-Reitora de Recursos Humanos 
 

Sebastião Luiz de Aquino Girardi 

Pró-Reitor Adjunto de Recursos Humanos 
 

Paulo Nepomuceno 

Pró-Reitor de Planejamento e Gestão 
 

Marcus Gomes Bastos 

Pró-Reitor de Pós-Graduação 
 

Adriano Dornelas da Silveira 

Representante da Coordenação de Capacitação e 

Desenvolvimento de Pessoas 

 

Janemar Melandre 

Representante do SINTUFEJUF 
 

Márcio Roberto Lima Sá Fortes  

Representante da Comissão Interna de Supervi-

são (CIS) 

 

Representante da Associação dos Professores de 

Ensino Superior de Juiz de Fora –APESJF – 

Seção Sindical 

 

Representante do DCE  

 


