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Buscando qualificação, técnico-administrativos em 

educação (TAEs) e docentes da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF) frequentam atualmente cur-

sos de graduação, mestrado e doutorado com apoio 

de bolsa institucional. O programa que tornou isso possível teve 

início em setembro de 2011, com base em pesquisa feita interna-

mente pela Administração Superior sobre o interesse dos servi-

dores em possuírem mais um grau acadêmico. No ano passado, 

155 pessoas foram contempladas. 

A Universidade investiu, até dezembro de 2011, cerca de R$ 700 

mil em bolsas do Programa de Apoio à Qualificação (Proquali). 

A expectativa é de que os recursos sejam ainda maiores com a 

abertura do edital 2012. O documento publicado no final de mar-

ço trouxe 250 oportunidades. 

“Aquela antiga percepção de que o técnico é responsável apenas 

pelo serviço operacional acabou. Entendemos que servidores 

mais bem preparados alavancam mudanças na gestão organi-

zacional, aprimorando os processos, opinando criticamente e 

agregando valor”, ressalta a pró-reitora de Recursos Humanos, 

Jackeline Fernandes Fayer, sobre a aplicabilidade do programa.

CAROLINA NALON | repórter

Programa institucional destina 250 
bolsas de apoio para qualificação de 
técnicos e docentes
INCENTIVO CONTEMPLA CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E PODERÁ DOBRAR, EM DOIS 

ANOS, NÚMERO DE TÉCNICOS COM MESTRADO NA UFJF
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Segundo ela, a intenção é de que o Proquali seja integrado aos 

objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFJF e 

contribua para a formação continuada de TAEs e docentes.

Para a graduação, o apoio cobre até 80% da mensalidade dos 

cursos em instituição particular de ensino, limitado ao valor de R$ 

700. Para os que estão fazendo mestrado ou doutorado, o incen-

tivo é de R$ 1 mil, não sendo possível acumular bolsas. Segundo o 

assistente em Administração Bruno Stigert do Valle, o programa 

tem sido fundamental para ajudar nas despesas com a Faculdade 

de Direito. O estudante trabalha na Secretaria de Assuntos Ju-

rídicos onde passou a ter contato com o universo da sua futura 

profissão. “Ver as coisas na prática é muito mais interessante do 

que na teoria”, admite ele, que pretende continuar contando com 

o Proquali para fazer mestrado no próximo ano.

No Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO) 

há cinco técnicos se preparando para serem mestres. Três deles 

estão no segundo ano do curso, e outros dois iniciaram as aulas 

há cerca de dois meses, estimulados pelos colegas.

Para o analista de Tecnologia da Informação Francisco Henri-

que Ferreira, continuar estudando é uma maneira de se valori-

zar profissionalmente. Seu objeto de pesquisa no Programa de 

Pós-graduação em Ciência da Computação está relacionado à 

modelagem de sistemas P2P, ou seja, ponta a ponta. “Estudo a 

dinamicidade do tráfego na rede, o que pode levar a um melhor 

entendimento sobre perfil e comportamento do usuário.” Para ele, 

a pesquisa tem grande aplicabilidade no estabelecimento de po-

líticas de uso e realização de projetos de redes mais inteligentes.

Colega de trabalho e classe de Ferreira, Thiago Nery procurava 

se aproximar da docência, mas nunca pôde se dedicar inteira-

mente aos estudos. “Passar no mestrado foi uma boa surpresa.” 

Sua linha de pesquisa é em engenharia de software, ligada às 

atividades desempenhadas no CGCO. Nery já enxerga possíveis 

contribuições de seu objeto de estudo, a busca semântica - um 

tipo de mecanismo de pesquisa mais inteligente -, nos sistemas 

da Universidade, em especial, no da Biblioteca.

O mestrado sempre foi um objetivo de Denise Schmitz mesmo 

antes de se tornar servidora da UFJF. Há um ano como analista de 

Tecnologia da Informação, agora tenta conciliar o papel de mãe e 

profissional com a dissertação que está por vir. Optou pelo mes-

trado em Modelagem Computacional e acredita que a especiali-

zação stricto sensu abre novos horizontes. “Quando focamos só 

no trabalho, não vemos soluções para alguns problemas com que 

nos deparamos. A pesquisa nos mostra outras possibilidades.”

Para os entrevistados, o Proquali traz mais tranquilidade e mostra 

que a Universidade reconhece o esforço dos servidores. A bolsa 

possibilita arcar, ainda, com custos na participação de congressos 

e publicação de artigos. Nery, por exemplo, investiu os recursos 

para apresentar trabalho em seminário em Aracaju (SE), em 2011.

Esse também é o caso da professora do Departamento de Educa-

ção Física do Colégio de Aplicação João XXIII Eliete Verbena, que 

utiliza o apoio para eventos e aquisição de livros. Em seu último 

ano de doutorado na Universidade do Minho (Portugal), desen-

volve tese na área de Sociologia da Infância. “Estudo a autonomia 

e a mobilidade (o ir e vir) da criança no espaço escolar e na cidade 

a partir da compreensão de suas atitudes e comportamentos e re-

presentações.” Ao dar aula para as turmas de sexto e sétimo anos 

do ensino fundamental, Eliete tenta colocar em prática as lições 

de sua investigação. “Busco criar espaços de participação desses 

sujeitos no cotidiano da escola, dando voz às crianças, uma voz 

efetivamente ouvida, dialogada e compreendida, considerando as 

especificidades da criança e da infância.” Para a doutoranda, os 

estudos melhoraram sua relação pessoal com os alunos. “A pes-

quisa tem me tocado no sentido de observar e compreender a 

criança com o olhar dela, despindo-me da visão ‘adultocêntrica’.”

A UFJF possui 78 TAEs com mestrado (6%) e 12 com doutorado 

(1%). Entre os docentes, a pós-graduação stricto sensu é prati-

camente uma exigência da carreira e 68% já são doutores. Para 

a coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas 

da Pró-reitoria de Recursos Humanos, Sônia Mara Marques, esse 

número aumentará a partir do Proquali. Pode-se prever que, em 

dois anos, o percentual de técnicos mestres na instituição dobre, 

considerando que todos os matriculados em programas de mes-

trado concluam o curso. Segundo ela, o fato de o servidor público 

federal contar com percentual de aumento no salário após a ti-

tulação contribui, ainda, para melhorar a autoestima profissional. 

No caso da docência, a afirmação da professora Eliete é ilustrativa: 

“Entendo nossa carreira como um processo contínuo de formação 

e crescimento, para o qual diferentes aspectos se relacionam, 

tais como o conhecimento, a afetividade e os contextos social 

e cultural em que ocorrem. Sinto-me instigada a crescer nessa 

profissão tão desafiadora”. 

SAIBA COMO OBTER A BOLSA
Servidores interessados no Proquali devem ficar atentos 

à publicação do edital. O último foi lançado em março e o 

próximo ainda não tem data definida. A inscrição é feita pelo 

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga) em período 

pré-determinado. Entre os requisitos para candidatura, é preciso 

estar em efetivo exercício na UFJF, não exercer outra atividade 

remunerada nem ser beneficiário de outra bolsa. O interessado 

também não pode ter grau de formação ou titulação equivalente 

a pleiteada e deve permanecer na instituição pelo mesmo período 

de concessão da bolsa. Na seleção, conta ponto o tempo de 

carreira e a relação do curso com as funções desempenhadas.

PENSAR A UNIVERSIDADE 
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