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ATA DA REUNIÃO DA COMIS-

SÃO PROQUALI DA UNIVERSI-

DADE FEDERAL DE JUIZ DE FO-

RA, REALIZADA AOS CINCO 

DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 

2014. 

Aos cinco dias do mês de Junho de 2014, às dezesseis 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 Jackeline Fernandes Fayer. Estavam 5 

presentes os seguintes membros: Sebastião Luiz de Aquino Girardi, Pró-Reitor Ad-6 

junto de Recursos Humanos; Professor Eduardo Magrone, Pró-Reitor de Graduação; 7 

Warleson Peres, Coordenador de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas; Andre 8 

de Lima Xandó Baptista, Representante do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-9 

administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino no Município de Juiz 10 

de Fora – MG e Elizângela Soares Pereira,Representante da Comissão Interna de Su-11 

pervisão – CIS Justificaram ausência: Professor Alexandre Zanini, Pró-Reitor de 12 

Planejamento e Gestão; Professor Fernando Monteiro Aarestrup Pró-Reitor de Pós-13 

Graduação. Estiveram ausentes: Representante do DCE  e Representante da Associa-14 

ção dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora – APES-JF – Seção Sindical. A 15 

Presidente às dezesseis horas declarou aberta a Reunião, saudou todos os presentes e 16 

passou à análise do primeiro item de pauta. I item de Pauta - I – Análise dos autos 17 

23071.012702/2013-21 e 23071.000265/2014-80 e o desligamento por insuficiência 18 

de desempenho acadêmico. O servidor recebeu a bolsa PROQUALI e foi desligado 19 

por insuficiência de rendimento acadêmico do programa de mestrado. A comunicação 20 

do Ato de desligamento do servidor foi lido integralmente aos membros, conjuntamente, 21 

foi realizada a leitura do Of. 15/2014, através do qual o Coordenador do Programa de 22 

Pós-Graduação comunicou o desligamento ao servidor. A Comissão deliberou acerca da 23 

matéria apresentada e decidiu solicitar ao Coordenador do Curso maiores informações 24 

acerca da insuficiência acadêmica do discente. Além do pedido de informações a Co-25 

missão firmou o entendimento no seguinte sentido: caso o servidor tenha frequentado e 26 

realizado as atividades do curso o mesmo não terá que restituir a bolsa, entretanto, caso 27 

o Coordenador afirme que o discente não cumpriu com as atividades, o mesmo deverá 28 

restituir os valores recebidos, inclusive os valores relativos às bolsas pagas antes da 29 
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transferência do curso de mestrado. II- item de Pauta – Análise dos autos nº 30 

23071.000271/2014-46 trancamento do curso motivado por questões de saúde. Nes-31 

te item de pauta o Coordenador de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas esclare-32 

ceu aos presentes que o servidor deixou de apresentar as frequências da Bolsa PRO-33 

QUALI durante dois meses consecutivos, mesmo mediante as notificações da Coorde-34 

nação de Capacitação e Movimentação de Pessoas. Diante de tal fato o Coordenador 35 

decidiu entrar em contato com o servidor e o mesmo afirmou que havia trancado o curso 36 

por motivo de questões de saúde, destarte foi solicitado ao mesmo a apresentação de 37 

documentos que pudessem orientar a decisão da Comissão PROQUALI. No entanto o 38 

servidor não apresentou as informações solicitadas, e a Comissão decidiu consultar o 39 

SIGA para apurar eventual licenciamento por parte do servidor, constatando que não 40 

havia nenhum registro no sistema. Diante do exposto a Comissão PROQUALI decidiu 41 

que o servidor deverá restituir os valores pecuniários recebidos, relativos às bolsas 42 

PROQUALI, devendo a CCDP/PRORH operacionalizar a restituição. III – item de 43 

Pauta – Análise do requerimento de revisão do resultado do Edital 16/2013, pro-44 

cesso 23071.000030/2014-70. O Coordenador de Capacitação e Desenvolvimento de 45 

Pessoas relatou o requerimento do servidor, através do qual o mesmo questionou o perí-46 

odo de vigência da bolsa PROQUALI. A Comissão analisou as datas e deliberou acerca 47 

do teor das declarações apresentadas. A Comissão decidiu por indeferir o requerimento 48 

do servidor considerado a intempestividade do requerimento, o planejamento econômi-49 

co-financeiro do PROQUALI e considerando, ainda, que não haverá prejuízo para o 50 

servidor, uma vez que ele poderá receber até 48 bolsas, período previsto para a conclu-51 

são do doutorado. IV - item de Pauta – Autos 23071.022516/2013-12 ciência à Co-52 

missão PROQUALI acerca da restituição de recursos de servidor redistribuído. A 53 

Comissão PROQUALI manifestou ciência do mérito e ratificou a operacionalização da 54 

restituição dos recursos recebidos pelo servidor. V item de Pauta - Aprovação da ata 55 

da Reunião do dia 29 de Abril de 2014. A Ata foi remetida para todos os membros 56 

para leitura prévia, e foi aprovada sem ressalvas.Nada mais havendo a tratar, a Senhora 57 

Presidente deu por encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e, para registro, 58 

foi lavrada a presente Ata, que eu, Rafael Lucas da Silva Santos, transcrevo, dato e assi-59 

no. 60 

Juiz de Fora, 5 de Junho de 2014. 61 

__________________________________________________________ 62 

Jackeline Fernandes Fayer - Presidente da Comissão PROQUALI. 63 
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_________________________________________________________ 64 

Rafael Lucas da Silva Santos - Assistente em Administração. 65 

ATA APROVADA NA REUNIÃO DO DIA 04/08/2014. 66 

Jackeline Fernandes Fayer.  

 Pró-Reitora de Recursos Humanos 
 

Sebastião Luiz de Aquino Girardi. 

Pró-Reitor Adjunto de Recursos Humanos 
 

Alexandre Zanini. 

Pró-Reitor de Planejamento e Gestão 
 

Eduardo Magrone. 

Pró-Reitor de Graduação 
 

Prof. Fernando Monteiro Aarestrup.  

Pró-Reitor de Pós-Graduação 
 

Warleson Peres 

Coordenador de Capacitação e Desenvolvimento de 

Pessoas 

 

Andre de Lima Xandó Baptista 

 Representante do SINTUFEJUF 
 

Márcio Roberto Lima Sá Fortes  

Representante da Comissão Interna de Supervisão 

(CIS) 

 

Representante da Associação dos Professores de En-

sino Superior de Juiz de Fora –APESJF – Seção Sin-

dical 

 

Victor Cezar Rodrigues 

Representante do DCE 
 

 


