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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO 1 
GESTORA PROQUALI DA UNIVERSI-2 
DADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 3 
REALIZADA NO QUINZE DIA DO MÊS 4 

DE MARÇO DE 2018. 5 
 6 

Aos quinze dias do mês de março de 2018, às quatorze horas, no Gabinete da Pró-Reitora de 7 

Gestão de Pessoas situado no Prédio da Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora 8 

(UFJF), reuniu a Comissão responsável pela deliberação acerca das bolsas de qualificação 9 

concedidas aos servidores efetivos desta Instituição (COMISSÃO GESTORA), sob a presi-10 

dência da Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Kátia Maria Silva de Oliveira e Castro. Esta-11 

vam presentes os seguintes membros: Jucilene Melandre, representando o Pró-reitor de 12 

Planejamento, Orçamento e Finanças; Welington Belinassi, representando a Pró-Reitora de 13 

Pós-Graduação e Pesquisa; Warleson Peres e Igor Coelho Oliveira, Representantes do Sin-14 

dicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de 15 

Ensino no Município de Juiz de Fora – MG (SINTUFEJUF); Elisete Gonçalves Fonseca, 16 

representante da Comissão Interna de Supervisão – CIS, Inêz Cristhina Assis Marcelino, 17 

representante da Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas. Justificou au-18 

sência: Maria Carmen Simões Cardoso de Melo, a Pró-Reitora de Graduação. Esteveram 19 

ausente: Luiz Antônio Barroso Rodrigues, representante da Comissão Permanente de Pes-20 

soal Docente discente Laura Matos Vasconcellos, Representante do Diretório Central dos 21 

Estudantes (DCE); Thiago Barreto Maciel, representante da APES-JF. A Presidente, às qua-22 

torze horas, declarou aberta a Reunião, saudou a todos os presentes e passou à análise dos 23 

itens de pauta. Item I - Análise e deliberação de casos relativos à inscrição na Portaria de 24 

chamada nº01/2018-CGP: Processo nº 23071.002873/2018-56 - em 06 de março de 2018, a 25 

Diretora da Faculdade de Enfermagem encaminhou documento, sem numeração, dirigido ao 26 

Magnífico Reitor desta Universidade solicitando informações acerca de como proceder com o 27 

pedido de inscrição no Programa de Apoio à Qualificação de uma servidora que ajuizou ação 28 

contra a Universidade Federal de Juiz de Fora de acordo com o Ofício nº 29 

00018/2018/PROT/PFUFJF/PGF/AGU. A documentação foi encaminhada para a Presidente 30 

da Comissão Gestora PROQUALI, a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, que procedeu à con-31 

sulta técnica da Gerência de Programas de Qualificação acerca da normatização do Programa 32 

quanto à previsão de quaisquer impedimentos para o caso em tela. Em resposta à solicitação 33 

da Pró-Reitora, em 07 de março de 2018, a Gerência de Programas de Qualificação informou 34 

com base no Princípio da Legalidade que a Resolução nº51/2016-CONSU, o Edital 35 

nº01/2017-CGP e a Portaria de chamada nº 01/2018- CGP que regem o Programa de Apoio à 36 

Qualificação não proíbem a participação de servidores que estejam litigando judicialmente 37 

com a Universidade. Neste sentido, em resposta à solicitação de informações de como proce-38 
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der com o pedido de inscrição da servidora em questão, sugeriu que o formulário RH-125 39 

fosse assinado, a fim de oportunizar a participação da servidora no processo seletivo para 40 

formação de cadastro de reserva no Programa de Apoio à Qualificação. Analisando o caso 41 

em tela e a documentação apresentada a Comissão Gestora manifesta-se nos seguintes 42 

termos: seja o formulário RH-125 retirado pela servidora e encaminhado para a Diretora da 43 

Faculdade de Enfermagem para assinatura e entregue no prazo estabelecido na Portaria 44 

nº01/2018-CGP para complementação de documentos. Registra-se, outrossim, que de acordo 45 

com a Resolução nº51/2016-CONSU, o Programa de Apoio à Qualificação tem como objeti-46 

vos: promover o desenvolvimento institucional da UFJF; fomentar a política institucional de 47 

apoio à qualificação e desenvolvimento humano; promover o desenvolvimento dos servidores, 48 

objetivando a melhoria do desempenho das funções exercidas na UFJF e a eficiência dos ser-49 

viços prestados; estimular o pensamento crítico e reflexivo  dos  servidores,  bem  como  o  50 

exercício pleno da cidadania. Portanto, o PROQUALI não serve como instrumento que vise 51 

fomentar desvio de função. Devendo esta decisão ser aplicada a outros casos análogos. Pro-52 

cesso nº 23071.016070/2017-06 – a servidora não observou os procedimentos previstos no 53 

caput do artigo 2º, da Portaria nº 01/2018-CGP e deixou de efetuar inscrição no SIGA-3 refe-54 

rente à Portaria de chamada nº 01/2018-CGP. Ocorre que a servidora entregou documentação 55 

requerendo participar da chamada utilizando-se da inscrição (mesmo número de processo) 56 

relativa ao Edital nº 01/2017-CGP ocorrida no ano de 2017, ocasião em que sua inscrição foi 57 

indeferida por não haver entregue o processo tempestivamente. Analisando o caso em tela e 58 

a documentação apresentada, a Comissão Gestora manifesta-se nos seguintes termos: 59 

considerando o disposto no art. 3º da Portaria nº01/2018-CGP, qual seja: o não cumprimento 60 

dos procedimentos estabelecidos no caput do artigo 2º, dentro do prazo de inscrição, implica-61 

rá no INDEFERIMENTO E EXCLUSÃO da inscrição nesta seleção e do cadastro de reserva 62 

do Programa de Apoio à Qualificação (PROQUALI). Neste sentido, a Comissão mantém o 63 

indeferimento relativo à inscrição efetuada em 2017 constante do Processo 64 

nº23071.016070/2017-06, bem como não valida a documentação apresentada pela servidora 65 

em tela para a Portaria de chamada nº01/2018 –CGP devendo ser o pedido de inscrição ser 66 

indeferido e excluído uma vez que o protocolo de inscrição no SIGA-3 não foi devidamente 67 

observado. Processo nº 23071.003448/2018-84 - a servidora era aluna da Faculdade Estácio 68 

de Sá – Juiz de Fora, onde iniciou o curso de Administração no segundo semestre de 2013, 69 

tendo sido contemplada com bolsas PROQUALI nos meses de julho, agosto, novembro e de-70 

zembro do ano de 2013 e janeiro, maio e dezembro de 2014 e, portanto, recebido 07 (sete) 71 

bolsas de R$700,00 (setecentos reais), perfazendo um total de R$4.900 (quatro mil e novecen-72 

tos reais). Nos meses de junho a novembro de 2014 a servidora deixou de lançar frequência, 73 

sendo assim, a Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas (CCDP) procedeu 74 

a sucessivas notificações para lançamento das frequências alertando para a impossibilidade de 75 
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retroagir ao pagamento de bolsas anteriores a 30 dias, porém o servidora não se manifestou. O 76 

processo foi encaminhado para a Comissão em reunião do dia 13/01/2015, em que ficou deci-77 

dido que a servidora deveria ser notificada por carta com aviso de recebimento, a fim de es-78 

clarecer o motivo pelo qual deixou de lançar frequência. Em 28 de março de 2016, a servidora 79 

apresentou uma declaração (f. 32 do processo) em que alega que devido a problemas de saúde 80 

(dores na coluna e nas pernas), além da responsabilidade de cuidar de uma tia idosa, levaram-81 

na a abandonar o curso. Posteriormente, em 05 de agosto de 2016, a servidora apresentou de-82 

claração (f.39), em que afirma que devido à recuperação da saúde, retornou às atividades aca-83 

dêmicas, reativando a matrícula, sendo que em 09 de agosto de 2016, a servidora se inscreveu 84 

no Edital nº01/2016-PRORH, porém teve sua inscrição indeferida devido a não apresentação 85 

da declaração de matrícula. Em 07 de dezembro de 2017, foi encaminhado o Ofício nº 86 

584/2017 PROGEPE/UFJF, solicitando comprovante de conclusão de curso ou justificativa 87 

pela não obtenção do título, entretanto, a servidora não se manifestou. Em 12 de março de 88 

2018, a servidora se inscreveu no Edital nº01/2017-CGP por meio da Portaria nº01/2018-89 

CGP, tendo apresentado matrícula no curso de Tecnologia em Gestão de recursos humanos no 90 

Centro Universitário Internacional (Uninter). Analisando o caso em tela e a documentação 91 

apresentada a Comissão Gestora manifesta-se nos seguintes termos: tendo em vista que o 92 

abandono do curso verificado no documento de f. 33 dos autos do Processo nº 93 

23071.000123/2014-86 no curso de Administração para o qual a servidora recebeu bolsas 94 

PROQUALI, configura-se a hipótese de não conclusão do curso, nos termos do art. 7º, pará-95 

grafo único da Resolução nº40/2010-CONSU, devendo a servidora ser notificada pela Pró-96 

Reitora de Gestão de Pessoas, como Presidente da Comissão Gestora para restituir em parcela 97 

única por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 30 (trinta) dias, a 98 

quantia de R$4.900 (quatro mil e novecentos reais), sob pena de o débito ser incluído em 99 

Dívida Ativa, ou para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 100 

juntada do A.R. nos autos do processo. Neste sentido, deverá a inscrição da servidora na 101 

Portaria nº01/2018-CGP ser indeferida, considerando que não se encontra em dia com os 102 

compromissos firmados com o Programa de Apoio à Qualificação, nos termos do item 4.1.1 , 103 

alínea i do Edital nº01/2017-CGP. Processo nº 23071.005093/2015-15 - A servidora era alu-104 

na da Universidade Norte Paraná (UNOPAR), onde iniciou o curso Superior de Tecnologia 105 

em Gestão de Recursos Humanos no primeiro semestre de 2014, com previsão de término 106 

para o final do primeiro semestre de 2016, tendo sido contemplada no período de fevereiro de 107 

2014 a junho de 2015 com 18 (dezoito) cotas de bolsas PROQUALI no valor de 700,00 (sete-108 

centos reais) cada uma, perfazendo um total de R$12.600 (doze mil e seiscentos reais).  Em 109 

outubro de 2017, a PROGEPE encaminhou ofício nº457/2017 solicitando à servidora que 110 

apresentasse o comprovante de conclusão do curso ou justificativa pela não obtenção do títu-111 

lo. Em 12 de janeiro de 2018, a servidora apresentou a justificativa pela não conclusão do 112 
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curso a qual foi lida integralmente para a Comissão. Ocorre que a servidora se inscreveu na 113 

Portaria nº01/2018-CGP vinculada ao Edital nº01/2018-CGP. Analisando o caso em tela e a 114 

documentação apresentada a Comissão Gestora manifesta-se nos seguintes termos: caso 115 

a servidora apresente a documentação para participar da Portaria de chamada nº01/2018-CGP 116 

e a mesma esteja de acordo com o previsto nas normas do PROQUALI será oportunizada a 117 

participação da servidora que se for selecionada deverá ser observado o limite máximo estabe-118 

lecido para a modalidade da bolsa devendo-se deduzir as bolsas já efetivamente pagas. Caso a 119 

servidora não apresente a documentação para participar da Portaria de chamada nº01/2018-120 

CGP, deverá o órgão de operacionalização solicitar que a mesma apresente comprovante de 121 

matrícula referente à disciplina pendente, conforme histórico acadêmico apresentado em 122 

12/01/2018. Caso a servidora não conclua o curso ao final deste semestre letivo considerando 123 

que alega ter renegociado a dívida com a Instituição formadora e pretende concluí-lo, confi-124 

gura-se a hipótese de não conclusão do curso, conforme art. 7º, parágrafo único da Resolução 125 

nº40/2010-CONSU, devendo a servidora ser notificada pela Pró-Reitora de Gestão de 126 

Pessoas, na qualidade de Presidente da Comissão, para restituir em parcela única por meio de 127 

Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 30 (trinta) dias, a quantia de R$12.600 128 

(doze mil e seiscentos reais), sob pena de o débito ser incluído em Dívida Ativa, ou para, 129 

querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da juntada do A.R. nos autos 130 

do processo. Processo nº 23071.005479/2015-27 - O servidor era aluno da Faculdade Sudeste 131 

Mineiro (FACSUM) onde iniciou o curso de graduação em Direito no segundo semestre de 132 

2011, tendo sido beneficiário do Programa de Apoio a Qualificação no  período de agosto de 133 

2011 a junho de 2015 e recebido 24 (vinte e quatro) cotas de bolsas PROQUALI, perfazendo 134 

um total de R$15.523,32 (quinze mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos).  135 

Ocorre que durante este período o servidor trocou de instituição duas vezes, a saber: no ano de 136 

2013 apresentou declaração de matrícula no curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá; e 137 

em 2015 apresentou matrícula na Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC). Consta 138 

do banco de dados da CCDP, que a previsão de término do curso do servidor em tela é para 139 

dezembro de 2018. No entanto, o servidor se inscreveu na Portaria nº01/2018-CGP vinculada 140 

ao Edital nº01/2018-CGP tendo apresentando comprovante de matrícula na Universidade 141 

Norte do Paraná para o curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar.  Analisando o 142 

caso em tela e a documentação apresentada a Comissão Gestora manifesta-se nos se-143 

guintes termos: configura-se a hipótese de não conclusão do curso, conforme art. 7º, parágra-144 

fo único da Resolução nº40/2010-CONSU, devendo o servidor ser notificado pela Pró-Reitora 145 

de Gestão de Pessoas, na qualidade de Presidente da Comissão, para restituir em parcela única 146 

por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 30 (trinta) dias, a quantia de 147 

R$15.523,32 (quinze mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), sob pena de 148 

o débito ser incluído em Dívida Ativa, ou para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 149 
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(dez) dias, a contar da juntada do A.R. nos autos do processo. Neste sentido, deverá a 150 

inscrição do servidor na Portaria nº01/2018-CGP ser indeferida nos termos do item 4.1.1, 151 

alínea i do Edital nº01/2017-CGP. Processo nº 23071. 23071.005113/2013-96 - Em reunião 152 

realizada no dia 07/06/2017 a Comissão Gestora deliberou pela restituição dos valores recebi-153 

dos a título de bolsa PROQUALI pelo ex-servidor em questão. Foi devidamente notificado 154 

por carta registrada com aviso de recebimento, porém deixou transcorrer o prazo para recurso 155 

sem se manifestar. Neste sentido, a PROGEPE providenciou o envio da Guia de Recolhimen-156 

to da União a fim de que o ex-servidor efetuasse o pagamento do débito apurado pela Comis-157 

são. No entanto, em 12/03/2018 o ex-servidor apresentou documento que foi lido integral-158 

mente para a Comissão, no qual, em síntese, alega que não possui meios para quitar a dívida 159 

com a Instituição e solicita o perdão da dívida. Analisando o caso em tela e a documentação 160 

apresentada a Comissão Gestora manifesta-se nos seguintes termos: não restou compro-161 

vado o recebimento do recurso por parte da Instituição, portanto, a cópia recebida em 162 

12/03/2018 é intempestiva, devendo o débito ser inscrito em dívida ativa nos termos da deci-163 

são proferida durante a reunião ocorrida dia 07/06/2017. A Senhora Presidente deu por encer-164 

rada a reunião, agradeceu a presença de todos e, para registro, foi lavrada a presente Ata, que 165 

eu, Silvana de Paula Castro, transcrevo, dato e assino. Juiz de Fora, 15 de março de 2018. 166 

__________________________________________________________ 167 
Pró-Reitor(a) de Gestão de Pessoas - Presidente da Comissão Gestora do PROQUALI. 168 

_________________________________________________________ 169 
Silvana de Paula Castro - Assistente em Administração. 170 
 171 

ATA APROVADA NA REUNIÃO DO DIA ___/___/_____. 172 

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: 
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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: 

 

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: 
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