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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO 1 

GESTORA PROQUALI DA UNIVERSI-2 

DADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 3 

REALIZADA AOS CINCO DIAS DO MÊS 4 

DE SETEMBRO DE 2018. 5 

 6 

Aos cinco dias do mês de setembro de 2018, às quinze horas, na sala de reuniões da Reitoria, 7 

situada no Prédio da Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), reuniu a Co-8 

missão responsável pela deliberação acerca das bolsas de qualificação concedidas aos servido-9 

res efetivos desta Instituição (COMISSÃO GESTORA), sob a presidência da Pró-Reitora de 10 

Gestão de Pessoas, Kátia Maria Silva de Oliveira e Castro. Estavam presentes os seguin-11 

tes membros: Eduardo Antonio Salomão Condé, Pró-reitor de Planejamento, Orçamento e 12 

Finanças; Luis Paulo da Silva Barra, representando a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pes-13 

quisa; Warleson Peres e Igor Coelho Oliveira, representantes do Sindicato dos Trabalhado-14 

res Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino no Município 15 

de Juiz de Fora – MG (SINTUFEJUF); Elisete Gonçalves Fonseca, representante da Comis-16 

são Interna de Supervisão – CIS, Inêz Cristhina Assis Marcelino, representante da Coorde-17 

nação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas. Justificaram a ausência: Maria Car-18 

men Simões Cardoso de Melo, a Pró-Reitora de Graduação; Thiago Barreto Maciel, repre-19 

sentante da APES-JF. Estiveram ausentes: Luiz Antônio Barroso Rodrigues, representante 20 

da Comissão Permanente de Pessoal Docente; a discente Laura Matos Vasconcellos, Repre-21 

sentante do Diretório Central dos Estudantes (DCE). A Presidente, às quinze horas, declarou 22 

aberta a Reunião, saudou a todos os presentes e passou à análise dos itens de pauta. Item I - 23 

Análise e deliberação sobre Minuta de Portaria de chamada para setembro de 2018: a 24 

minuta foi lida integralmente e os membros presentes aprovaram a publicação de uma nova 25 

portaria de chamada vinculada ao Edital nº01/2017-CGP visando a formação de cadastro de 26 

reserva, tendo em vista o esgotando do cadastro referente à Portaria nº01/2018-CGP. Item II - 27 

Análise e deliberação dos casos de servidores que não apresentaram justificativa pela 28 

não conclusão do curso, embora tenham sido notificados por meio de carta registrada 29 

com AR. Processo nº 23071.006041/2013-02: o servidor ocupante do cargo de Professor de 30 

3º grau, lotado na Faculdade de Educação Física e Desportos, campus Juiz de Fora, era aluno 31 

da Universidade do Porto/Portugal, onde iniciou o doutorado em Ciências do Desporto (PD – 32 

CD) em outubro de 2009, com previsão de término para dezembro de 2013, tendo inclusive se 33 

afastado para participar do Programa de Pós-Graduação stricto sensu no exterior, conforme 34 

histórico de licenças e afastamentos constante do SIGA em anexo. O servidor foi contempla-35 

do com bolsas PROQUALI no período de 01 de agosto de 2011 a 31 de dezembro de 2013, 36 
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tendo recebido, 29 (vinte e nove) cotas da bolsa PROQUALI, perfazendo o montante de 37 

R$36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais). A CCDP/PROGEPE procedeu a sucessivas 38 

cobranças de conclusão do curso, sendo que em 15 de fevereiro de 2017 o servidor enviou e-39 

mail afirmando que ainda estava escrevendo a tese de Doutorado, sem, no entanto, apresentar 40 

documento comprobatório. Em 16 de outubro de 2017, a CCDP/PROGEPE providenciou no-41 

va cobrança de conclusão do curso ou justificativa pela não obtenção do título por meio de 42 

carta registrada com aviso de recebimento, porém até a presente data o servidor não se mani-43 

festou, embora tenha assinado o recebimento do AR, em 25 de outubro de 2017. Analisando 44 

o caso em tela a Comissão Gestora PROQUALI manifestou-se nos seguintes termos: 45 

configura-se a hipótese de não conclusão do curso, conforme art. 7º, parágrafo único da Reso-46 

lução nº40/2010-CONSU, devendo o servidor ser notificado pela Pró-Reitora de Gestão de 47 

Pessoas, na qualidade de Presidente da Comissão, para restituir em parcela única por meio de 48 

Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 30 (trinta) dias, a quantia de R$ 49 

36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), sob pena de o débito ser incluído em Dívida 50 

Ativa, ou para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da juntada do 51 

A.R. nos autos do processo. A presente decisão deverá ser aplicada para todos os casos análo-52 

gos. Processo nº 23071.022135/2013-71: o servidor ocupante do cargo de Auxiliar de Enfer-53 

magem lotado no Setor de Clínica Medica /Hospital Universitário, campus Juiz de Fora, era 54 

aluno da Universidade Norte do Paraná, onde iniciou o curso Superior de Tecnologia em Ges-55 

tão de Recursos Humanos,  no segundo semestre de 2013, com previsão de término em dois 56 

anos e meio. O servidor foi contemplado com bolsas PROQUALI no período de 01 de janeiro 57 

de 2014 a 31 de dezembro de 2014. Tendo recebido, 07 (sete) bolsas de R$700,00 (setecentos 58 

reais), perfazendo o montante de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Nos meses de 59 

agosto a dezembro de 2014, o servidor deixou de lançar frequência. Consta nos autos que a 60 

CCDP procedeu a sucessivas notificações para lançamento das frequências, alertando para a 61 

impossibilidade de retroagir ao pagamento de bolsas anteriores a 30 (trinta) dias, porém o 62 

servidor não se manifestou. O processo foi encaminhado para a Comissão Gestora PRO-63 

QUALI, que em reunião realizada no dia 13/01/2015, na qual ficou decidido que o servidor 64 

deveria ser notificado por carta com aviso de recebimento a fim de esclarecer o motivo pelo 65 

qual deixou de lançar frequência. Em 10/03/2015, a CCDP procedeu à notificação do servidor 66 

por via eletrônica e, também, não obteve resposta. No dia 08 de março de 2016, foi encami-67 

nhada uma notificação com aviso de recebimento (AR), solicitando que o servidor apresentas-68 

se o comprovante de conclusão do curso ou justificativa pela não obtenção do título. A notifi-69 

cação foi recebida em 17 de março de 2016, conforme comprovante juntado aos autos em 04 70 

de abril de 2016, porém o servidor não se manifestou até a presente data. Analisando o caso 71 

em tela a Comissão Gestora PROQUALI manifestou-se nos seguintes termos: configura-72 

se a hipótese de não conclusão do curso, conforme art. 7º, parágrafo único da Resolução 73 
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nº40/2010-CONSU, devendo o servidor ser notificado pela Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, 74 

na qualidade de Presidente da Comissão, para restituir em parcela única por meio de Guia de 75 

Recolhimento da União (GRU), no prazo de 30 (trinta) dias, a quantia de R$ 4.900,00 (quatro 76 

mil e novecentos reais), sob pena de o débito ser incluído em Dívida Ativa, ou para, querendo, 77 

apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da juntada do A.R. nos autos do proces-78 

so. Processo nº 23071.004652/2015-70: o servidor ocupante do cargo de Vestiarista lotado na 79 

Faculdade de Engenharia, campus Juiz de Fora, era aluno da Universidade Católica de Petró-80 

polis, onde iniciou o Mestrado em Engenharia em agosto de 2013 com previsão de término 81 

para julho de 2015. Tendo sido contemplado com bolsas PROQUALI no período de julho de 82 

2013 a junho de 2015 e recebido 22 (vinte e duas) bolsas de R$1.600,00 (mil e seiscentos re-83 

ais) cada uma, perfazendo o montante de R$35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). 84 

Em 01 de novembro de 2017, a CCDP/PROGEPE encaminhou carta registrada com AR (Avi-85 

so de Recebimento), solicitando o comprovante de conclusão do curso ou a justificativa pela 86 

não obtenção do título. O AR foi juntado ao processo em 21 de dezembro de 2017, porém até 87 

a presente data o servidor não se manifestou.  Analisando o caso em tela a Comissão Gesto-88 

ra PROQUALI manifestou-se nos seguintes termos: configura-se a hipótese de não con-89 

clusão do curso, conforme art. 7º, parágrafo único da Resolução nº40/2010-CONSU, devendo 90 

o servidor ser notificado pela Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, na qualidade de Presidente da 91 

Comissão, para restituir em parcela única por meio de Guia de Recolhimento da União 92 

(GRU), no prazo de 30 (trinta) dias, a quantia de R$35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 93 

reais), sob pena de o débito ser incluído em Dívida Ativa, ou para, querendo, apresentar recur-94 

so no prazo de 10 (dez) dias, a contar da juntada do A.R. nos autos do processo. Processo nº 95 

23071.0022770/2013-11: o servidor ocupante do cargo de Vigilante lotado na Secretaria da 96 

Diretoria de Segurança, campus Juiz de Fora, era aluno da Universidade Católica de Petrópo-97 

lis, onde iniciou o curso de Mestrado em Direito em agosto de 2013, com previsão de término 98 

para julho de 2015. O servidor foi contemplado com bolsas PROQUALI nos meses de julho, 99 

agosto, novembro e dezembro de 2013 e no período de janeiro a junho de 2014 e dezembro de 100 

2014. Tendo recebido, portanto, 11 (onze) bolsas de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), 101 

perfazendo o montante de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). Nos meses de julho 102 

a dezembro de 2014 o servidor deixou de lançar frequência. A CCDP procedeu a sucessivas 103 

notificações para lançamento das frequências, alertando para a impossibilidade de retroagir ao 104 

pagamento de bolsas anteriores a 30 (trinta) dias, porém o servidor não se manifestou. O pro-105 

cesso foi encaminhado para a Comissão Gestora PROQUALI, que em reunião realizada no 106 

dia 13/01/2015, decidiu que o servidor deveria ser notificado por carta com aviso de recebi-107 

mento a fim de esclarecer o motivo pelo qual deixou de lançar frequência. No dia 08 de março 108 

de 2016, foi encaminhada carta registrada com aviso de recebimento (AR), solicitando que o 109 

servidor apresentasse o comprovante de conclusão do Mestrado em Direito ou justificativa 110 
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para não obtenção do título. A notificação foi recebida em 15 de março de 2016, conforme 111 

comprovante juntado aos autos em 04/04/2016, porém o servidor não se manifestou até a pre-112 

sente data. Analisando o caso em tela a Comissão Gestora PROQUALI manifestou-se nos 113 

seguintes termos: configura-se a hipótese de não conclusão do curso, conforme art. 7º, pará-114 

grafo único da Resolução nº40/2010-CONSU, devendo o servidor ser notificado pela Pró-115 

Reitora de Gestão de Pessoas, na qualidade de Presidente da Comissão, para restituir em par-116 

cela única por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 30 (trinta) dias, a 117 

quantia de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), sob pena de o débito ser incluído 118 

em Dívida Ativa, ou para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 119 

juntada do A.R. nos autos do processo. Processo nº 23071.005457/2015-67: a servidora ocu-120 

pante do cargo de Técnico de Laboratório, lotada no Colégio de Aplicação João XXIII, era 121 

aluna da Faculdade Estácio de Sá, onde iniciou o curso Superior de Tecnologia em Gestão 122 

Pública da Graduação Tecnológica, no segundo semestre de 2013 (07/2013) e previsão de 123 

término para o primeiro semestre de 2016 (06/2016). A servidora foi contemplada com bolsas 124 

PROQUALI durante o período de 01 de agosto de 2013 a 30 de junho de 2015, tendo recebi-125 

do, 22 (vinte e duas) bolsas de R$700,00 (setecentos reais) cada uma, perfazendo o montante 126 

de R$15.700,00 (quinze mil e setecentos reais). Em 16 de outubro de 2017, a CCDP enviou 127 

carta registrada com aviso de recebimento solicitando que a servidora apresentasse compro-128 

vante de conclusão do curso ou justificativa pela não obtenção do título. O AR foi recebido 129 

em 26 de outubro de 2017 e juntado aos autos no dia 21 de dezembro de 2017, no entanto, até 130 

a presente data a servidora não se manifestou. Analisando o caso em tela a Comissão Ges-131 

tora PROQUALI manifestou-se nos seguintes termos: configura-se a hipótese de não con-132 

clusão do curso, conforme art. 7º, parágrafo único da Resolução nº40/2010-CONSU, devendo 133 

o servidor ser notificado pela Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, na qualidade de Presidente da 134 

Comissão, para restituir em parcela única por meio de Guia de Recolhimento da União 135 

(GRU), no prazo de 30 (trinta) dias, a quantia de R$15.700,00 (quinze mil e setecentos reais), 136 

sob pena de o débito ser incluído em Dívida Ativa, ou para, querendo, apresentar recurso no 137 

prazo de 10 (dez) dias, a contar da juntada do A.R. nos autos do processo. A Senhora Presi-138 

dente deu por encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e, para registro, foi lavrada 139 

a presente Ata, que eu, Silvana de Paula Castro, transcrevo, dato e assino. Juiz de Fora, 05 de 140 

setembro de 2018. 141 

__________________________________________________________ 142 

Pró-Reitor(a) de Gestão de Pessoas - Presidente da Comissão Gestora do PROQUALI. 143 

_________________________________________________________ 144 

Silvana de Paula Castro - Assistente em Administração. 145 
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ATA APROVADA NA REUNIÃO DO DIA ___/___/_____. 147 

Pró-Reitor(a) de Gestão de Pessoas 

Nome legível: Kátia Maria Silva de Oliveira e 

Castro  

 

Pró-Reitor(a)de Planejamento, Orçamento e 

Finanças 

Nome legível:  

 

Pró-Reitor(a)de Graduação 

Nome legível: 
 

Pró-Reitor(a)de Pós-Graduação e Pesquisa   

Nome legível: 
 

Representante da Coordenação de Capacitação e 

Desenvolvimento de Pessoas 

Nome legível: 

 

Representante do SINTUFEJUF 

Nome legível: 
 

Representante do SINTUFEJUF 

Nome legível: 
 

Representante da Comissão Interna de Supervi-

são – CIS  

Nome legível: 

 

Representante da Associação dos Professores de 

Ensino Superior de Juiz de Fora – APESJF – 

Nome legível: 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Comissão Gestora do PROQUALI – Resolução nº51/2016 – CONSU 

 

6 

 

Representante da Associação dos Professores de 

Ensino Superior de Juiz de Fora – APESJF – 

Nome legível: 

 

Representante da Comissão Permanente de Pes-

soal Docente – CPPD  

Nome Legível: 

 

Representante do DCE 

Nome legível: 
 

 148 


