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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO 1 

GESTORA PROQUALI DA UNIVERSI-2 

DADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 3 

REALIZADA AOS DOIS DIAS DO MÊS 4 

DE JULHO DE 2018. 5 

 6 

Aos dois dias do mês de julho de 2018, às quinze horas, na sala de reuniões da Reitoria, situa-7 

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

responsável pela deliberação acerca das bolsas de qualificação concedidas aos servidores efe-9 

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

de Pessoas, Kátia Maria Silva de Oliveira e Castro. Estavam presentes os seguintes mem-11 

bros: Jucilene Melandre, representando o Pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças; 12 

Maria Carmen Simões Cardoso de Melo, a Pró-Reitora de Graduação; Luis Paulo da Silva 13 

Barra, representando a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa; Warleson Peres e Igor 14 

Coelho Oliveira, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em 15 

Educação das Instituições Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora – MG (SINTU-16 

FEJUF); Elisete Gonçalves Fonseca, representante da Comissão Interna de Supervisão – 17 

CIS, Inêz Cristhina Assis Marcelino, representante da Coordenação de Capacitação e De-18 

senvolvimento de Pessoas. Estiveram ausentes: Luiz Antônio Barroso Rodrigues, repre-19 

sentante da Comissão Permanente de Pessoal Docente; a discente Laura Matos Vasconcel-20 

los, Representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE); Thiago Barreto Maciel, re-21 

presentante da APES-JF. A Presidente, às quinze horas, declarou aberta a Reunião, saudou a 22 

todos os presentes e passou à análise dos itens de pauta. Item I - Análise e deliberação de 23 

recursos contra decisão da Comissão Gestora: Processo nº 23071.004604/2015-81 – vie-24 

ram os autos para apreciação de recurso contra decisão proferida em reunião realizada no dia 25 

01/03/2018, que estabeleceu o seguinte: tendo em vista que a justificativa apresentada não 26 

encontra amparo legal, configura-se a hipótese de não conclusão do curso, conforme art. 7º, 27 

parágrafo único da Resolução nº40/2010-CONSU, devendo o servidor ser notificado pela Pró-28 

Reitora de Gestão de Pessoas, na qualidade de Presidente da Comissão, para restituir em par-29 

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

quantia de R$35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), sob pena de o débito ser incluído 31 

em Dívida Ativa, ou para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 32 

juntada do A.R. nos autos do processo. Esclareceu-se que em 28 de março de 2018, o servidor 33 

apresentou pedido de reconsideração da decisão da Comissão, o qual foi lido integralmente 34 

aos membros presentes. Em síntese, o servidor alegou que enfrentou dificuldades para o 35 

cumprimento das competências necessárias para sua aprovação e aquisição do título de 36 
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Mestre; que diante da impossibilidade de cumprir os requisitos necessários no prazo foi 37 

desligado do Programa; que a não obtenção do título não se deu por falta de vontade nem por 38 

falta de trabalho e sim por falta de tempo hábil e devido à falta de respaldo do seu orientador; 39 

que apesar de ter conseguido a dilação do prazo por 06 (seis) meses foi necessário construir 40 

um equipamento para iniciar uma nova fase de pesquisas e ensaios. Afirma, ainda, que houve 41 

dispêndio de tempo e recursos financeiros para a construção de referido equipamento, o que 42 

teria atrasado ainda mais a entrega do projeto final; que busca alternativas para a conclusão do 43 

Mestrado e requer seja dado novo prazo para entrega da dissertação e defesa na UCP. O 44 

servidor alega que o art. 11 da Res. 40/2010-CONSU prevê restituição somente em caso de 45 

desistência do curso e que este não é o seu caso. Por fim, o servidor cita decisões anteriores da 46 

Comissão Gestora, alegando que foi oportunizado tempo para um servidor concluir seu curso 47 

e que outro servidor foi dispensado da restituição alegando problema de saúde, mas que a 48 

Comissão anuiu a não restituição com base na comprovação de frequência, bem como por ter 49 

obtido bom desempenho enquanto recebeu bolsa PROQUALI; neste sentido, requer seja dado 50 

a ele o mesmo tratamento; que o conhecimento adquirido no Mestrado é e continuará sendo 51 

aplicado em suas funções como servidor da UFJF e que diante disso ficaria clara a 52 

desnecessidade de devolução dos valores recebidos a título de bolsa PROQUALI. Analisando 53 

o recurso interposto a Comissão Gestora PROQUALI manifesta-se nos seguintes ter-54 

mos: cumpre esclarecer primeiramente que os casos mencionados pelo servidor em seu 55 

recurso referentes às decisões anteriores da Comissão não se assemelham à situação em tela. 56 

Isso porque no primeiro caso mencionado trata-se de uma servidora que não concluiu o curso 57 

devido ao seu problema de saúde, justificativa esta não ventilada pelo servidor em seu 58 

recurso. O segundo caso mencionado refere-se a uma servidora que cursou graduação e ficou 59 

devendo uma disciplina, porém não foi desligada do curso. Sendo assim, foi oportunizado 60 

prazo de um semestre para que a mesma apresentasse comprovante de conclusão do curso, 61 

sob pena de restituição dos valores recebidos a título de bolsa PROQUALI. Isto posto, e 62 

considerando que configura-se a hipótese de não conclusão do curso, a Comissão mantém sua 63 

manifestação proferida em 01 de março de 2018. Assim, considerando que a Comissão Gesto-64 

ra não reconsiderou a sua decisão; considerando, ainda, o disposto no §1º, do art. 56 da Lei nº 65 

9.784/1999, o qual dispõe que o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a 66 

qual, se não a reconsiderar, o encaminhará à autoridade superior, encaminhe-se os autos para 67 

deliberação do Conselho Superior para apreciação do recurso apresentado. Processo nº 68 

23071.005491/2015-31 - vieram os autos para apreciação de recurso contra manifestação da 69 

Comissão, proferida em reunião realizada no dia 01/03/2018, que estabeleceu o seguinte: tra-70 

ta-se de desempenho acadêmico insuficiente, nos termos do art. 10, II da Resolução 71 

nº40/2010-CONSU, devendo a servidora ser notificada pela Pró-Reitora de Gestão de Pesso-72 

as, na qualidade de Presidente da Comissão, para restituir em parcela única por meio de Guia 73 
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de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 30 (trinta) dias, a quantia de R$48.200,00 74 

(quarenta e oito mil e duzentos reais), sob pena de o débito ser incluído em Dívida Ativa, ou 75 

para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da juntada do A.R. nos 76 

autos do processo. Informou-se que em 14 de maio do ano corrente, a servidora apresentou 77 

recurso, o qual foi lido integralmente para os membros presentes. A servidora alega, em sínte-78 

se, que a proposta inicial do Programa de Pós-Graduação não foi seguida e que os doutoran-79 

dos foram submetidos a um número excessivo de créditos, com aulas distribuídas de maneira 80 

irregular, o que os obrigavam a estar no Rio de Janeiro em dias alternados, considerando que, 81 

até esse momento, não estava afastada de suas atividades na UFJF. Além disso, relata a servi-82 

dora em seu recurso, que os alunos de Juiz de Fora sofriam vários constrangimentos, entre os 83 

quais, professores convidando-os a trancarem o curso e chamando-os de “caipiras”. Todo esse 84 

processo desgastante culminou com a reprovação na disciplina Metodologia de Finanças II. 85 

Segundo a recorrente, apesar de ter tirado 90 (noventa) pontos na prova, foi reprovada sob a 86 

alegação de que entregou um trabalho incompleto, sendo ainda acusada de plágio. Alega que 87 

era praxe na Instituição conceder uma dilação do prazo para concluir o artigo. Entretanto, o 88 

professor não quis dar a ela essa oportunidade, apesar de ter possibilitado esse recurso a outro 89 

aluno da turma, caracterizando a imparcialidade em suas atitudes. Analisando o regulamento 90 

de Pós-Graduação da PUC-Rio, esclareceu-se que o aluno tem que ter um CR (Coeficiente de 91 

Rendimento) igual a 60, incluindo todas as disciplinas do período. Se o aluno fizer apenas 92 

uma disciplina, como foi o caso da servidora, ela precisava atingir o CR 60 para não ser desli-93 

gada do Programa, o que não ocorreu, posto que foi reprovada. Caso o aluno seja desligado 94 

ele fica impedido de participar do mesmo Programa na PUC-Rio.  Analisando o caso em tela 95 

e a documentação apresentada a Comissão Gestora manifesta-se nos seguintes termos: a 96 

servidora deveria ter tomado providências cabíveis formalmente, por escrito, junto às instân-97 

cias da instituição, e até mesmo, judiciais, perante à Instituição formadora, bem como ter se 98 

defendido da alegação de plágio. Desse modo, mantém-se o entendimento de não conclusão 99 

do curso. Neste sentido, a Comissão manteve sua manifestação proferida em 01 de março de 100 

2018. Assim, considerando que a Comissão Gestora não reconsiderou a sua decisão; conside-101 

rando, ainda, o disposto no §1º, do art. 56 da Lei nº 9.784/1999 o qual dispõe que o recurso 102 

será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar, o encaminhará 103 

à autoridade superior, encaminhe-se os autos para deliberação do Conselho Superior para a-104 

preciação do recurso apresentado. Processo nº 23071.003448/2018-84 - vieram os autos para 105 

apreciação de recurso contra manifestação da Comissão proferida em reunião realizada no dia 106 

15/03/2018, que estabeleceu a restituição da quantia de R$ 4.900 (quatro mil e novecentos 107 

reais) em parcela única por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 30 108 

(trinta) dias, sob pena de o débito ser incluído em Dívida Ativa, bem como indeferiu a inscri-109 

ção da servidora na Portaria nº01/2018-CGP, considerando que não se encontrava em dia  110 
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com  os compromissos firmados com o Programa de Apoio à Qualificação, nos termos do 111 

item 4.1.1 , alínea i do Edital nº01/2017-CGP. Relatou-se que em 09 de abril de 2018, a servi-112 

dora apresentou recurso contra a decisão da Comissão, o qual foi lido integralmente aos 113 

membros presentes. A servidora alega em seu recurso que constava do documento de f. 33, a 114 

situação de abandono, porque havia atraso no pagamento de mensalidades, sendo que para se 115 

matricular no período seguinte não poderia haver pendências financeiras; que teve sérios pro-116 

blemas de saúde que ocasionavam dificuldade de caminhar e sentar; que apesar das dores in-117 

tensas os médicos concediam poucos dias de licença e a justificativa médica era que se ficasse 118 

muito tempo de repouso poderia atrofiar as articulações; que devido ao problema de saúde 119 

interrompeu o curso em 2015; que em 2016 reativou a matrícula, porém não teve condições 120 

financeiras para arcar com as despesas e por isso trocou de curso e de instituição, tendo se 121 

matriculado no curso a distância em Tecnologia em Recursos Humanos na Uninter, cujo valor 122 

da mensalidade é de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais); que continua com dificul-123 

dades de movimentação das pernas, coluna, quadril, joelho, ombro e pé; que não tem condi-124 

ções de restituir os valores recebidos a título de bolsa PROQUALI, porque tem despesas com 125 

remédios. A servidora também juntou cópias de histórico escolar, boletos de pagamento, e-126 

xames médicos, laudos periciais e receitas médicas. Analisando o caso em tela e a docu-127 

mentação apresentada a Comissão Gestora manifestou-se nos seguintes termos: cumpre 128 

esclarecer primeiramente que a servidora não se opôs à segunda parte da decisão que indefe-129 

riu sua inscrição na Portaria nº01/2018-CGP. Sendo assim, fica mantida a decisão no que se 130 

refere ao indeferimento da inscrição da servidora para participar da referida Portaria. Em rela-131 

ção à alegação de problema de saúde, a Pró-reitora de Gestão de pessoas, na condição de Pre-132 

sidente da Comissão, deverá encaminhar os autos à Coordenação de Saúde, Segurança e Bem 133 

Estar solicitando manifestação da Junta Médica da UFJF, no sentido de esclarecer se os pro-134 

blemas de saúde apresentados pela servidora, conforme documentos anexados, a impossibili-135 

tariam de concluir o curso de graduação em Administração na modalidade presencial. Proces-136 

so nº 23071.003153/2018-16 – vieram os autos para apreciação de recurso contra manifesta-137 

ção da Comissão proferida em reunião realizada no dia 15/03/2018, que estabeleceu o seguin-138 

te: configura-se a hipótese de não conclusão do curso, conforme art. 7º, parágrafo único da 139 

Resolução nº40/2010-CONSU, devendo o servidor ser notificado pela Pró-Reitora de Gestão 140 

de Pessoas, na qualidade de Presidente da Comissão, para restituir em parcela única por meio 141 

de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 30 (trinta) dias, a quantia de 142 

R$15.523,32 (quinze mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), sob pena de 143 

o débito ser incluído em Dívida Ativa, ou para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 144 

(dez) dias, a contar da juntada  do  A.R.  nos  autos  do  processo. Neste sentido, a inscrição 145 

do servidor na Portaria nº 01/2018-CGP foi indeferida, considerando que não se  encontrava  146 

em  dia  com  os compromissos firmados com o Programa de Apoio à Qualificação, nos ter-147 
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mos do item 4.1.1 , alínea i do Edital nº01/2017-CGP. Relatou-se que em 14 de maio de 2018, 148 

o servidor apresentou pedido de reconsideração contra a decisão da Comissão, o qual foi lido 149 

integralmente aos membros presentes. Em síntese, o servidor alega que a conclusão da 150 

graduação ficou comprometida por motivos de força maior; que a restituição da quantia 151 

recebida a título de bolsa deve ser afastada uma vez que o servidor está devidamente 152 

matriculado na UNIPAC, objetivando a conclusão do curso de Direito; que optou pela troca 153 

de instituição em 2013 devido a ausência de assiduidade de professores; que eram frequentes 154 

a migração de alunos para outras instituições; que efetuou nova troca de instituição uma vez 155 

que busca a excelência de ensino; que devido a atrasos e interrupções no pagamento da bolsa 156 

PROQUALI no ano de 2015 ficou em débito com a instituição de ensino; que por isso seus 157 

estudos ficaram prejudicados; que também ficou impossilitado de se dedicar aos estudos 158 

devido aos cuidados dispensados à sua genitora que necessitou de cuidados constantes e 159 

diários devido a tratamento de saúde extremanente invasivos e delicados; que ainda busca 160 

alternativas para a conclusão do curso; que seu rendimento acadêmico é satisfatório; que a 161 

não conclusão do curso não se deu por má-fé. O servidor afirma em seu recurso que o art. 16, 162 

parágrafo único da Res. 51/2016-CONSU, a restituição à UFJF do auxílio recebido ocorrerá 163 

quando o servidor não concluiur o curso sem justificativa aceita pela Comissão Gestora, 164 

abandonar o curso e alega que este não é o seu caso. Outrossim, aponta que em reunião 165 

ocorrida dia 14/06/2017 a Comissão Gestora analisou o desligamento de servidora do curso 166 

de graduação por motivos de saúde e reconheceu que o fato de a mesma ter comprovado 167 

frequência durante o período em que recebeu bolsas PROQUALI a desobrigaram de restituir 168 

os valores pecuniários recebidos. O servidor alega, ainda, que em reunião do dia 15/03/2012 a 169 

Comissão deliberou pela restituição dos valores recebidos a título de bolsa PROQUALI 170 

somente em casos de infrequência injustificada e que a reprovação não intencional do servidor 171 

no curso não seria motivo de reposição ao erário. Alega ainda que não abandonou o curso de 172 

graduação; que continua matriculado na UNIPAC; que houve cumprimento das obrigações do 173 

programa enquanto cursa Direito; que pelo princípio da razoabilidade deve-se aplicar a 174 

mesma decisão ao caso relatado em março de 2012, considerando que ainda há intenção de 175 

conclusão da graduação; e por fim, que o conhecimento adquirido no curso de direito é e 176 

continuará sendo aplicado em suas funções como servidor. Analisando o recurso interposto 177 

a Comissão Gestora PROQUALI manifesta-se nos seguintes termos: primeiramente a 178 

Comissão esclareceu que o servidor não se opôs à segunda parte da decisão que indeferiu sua 179 

inscrição na Portaria nº 01/2018-CGP. Sendo assim, fica mantida a decisão no que se refere 180 

ao indeferimento da inscrição do servidor para participar da referida Portaria. Cumpre escla-181 

recer, ainda que, os casos mencionados pelo servidor em seu recurso referente às decisões 182 

anteriores da Comissão não se assemelham à sua situação. Isso porque no primeiro caso 183 

mencionado trata-se de uma servidora que não concluiu o curso devido ao seu adoecimento, 184 
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justificativa esta não aventada pelo servidor em seu recurso. O segundo caso mencionado no 185 

recurso do servidor em tela refere-se a um questionamento levantado durante uma reunião em 186 

que a Presidente da Comissão  reiterou  o questionamento   da   necessidade   da   não   187 

devolução   em   caso   de desistência. À época definiu-se que a justificativa apresentada  pelo 188 

servidor deveria ser  analisada  pela  comissão,  e ficou esclarecido que  se  o servidor for  189 

reprovado  não  é necessariamente  intenção  do  servidor,  entretanto,  a reprovação  por  190 

infrequência  é passível  de  devolução. Sendo assim, ficou esclarecido que no caso de 191 

desistência do curso é feita a análise da justificativa apresentada, podendo a Comissão decidir 192 

pela restituição ou não dos valores recebidos a título de bolsa PROQUALI. Considerando que 193 

o servidor não comprovou, em seu recurso, que continua matriculado no curso de Direito, 194 

tendo inclusive apresentado declaração de matrícula em outro curso, qual seja, Superior em 195 

Gestão Hospitalar na UNOPAR; considerando, ainda, que quando foi beneficiário da bolsa 196 

PROQUALI frequentou três diferentes instituições formadoras sem, no entanto, demonstrar 197 

rendimento satisfatório no curso de Direito, visto que em 5 anos ainda estava no 3º período, 198 

conforme se depreende dos seus processos de inscrição relativos aos anos de 2011 (matrícula 199 

na  FACSUM), 2013 (matrícula na Estácio de Sá) e 2015 (matrícula na UNIPAC); a 200 

Comissão Gestora decidiu manter a decisão proferida em 01 de março de 2018. Assim, em 201 

obediência ao disposto no §1º, do art. 56 da Lei nº 9.784/1999, o qual dispõe que o recurso 202 

será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar, o encaminhará 203 

à autoridade superior, encaminhe-se os autos para deliberação do Conselho Superior para a-204 

preciação do recurso apresentado. Após esta manifestação, os membros Luís Paulo da Silva 205 

Barra e Jucilene Melandre se ausentaram sob a justificativa de terem outra reunião, sendo que 206 

a servidora Cinthia Lopes de Oliveira passou a substituir a Pró-reitora Adjunta de Planeja-207 

mento, Orçamento e Finanças, Jucilene Melandre.  Item II - Deliberar acerca da situação 208 

do servidor que se encontrava de licença para tratamento de saúde e deixou de lançar 209 

frequência desde outubro de 2017 - Processo nº 23071.015140/2017-09: relatou-se que o 210 

servidor ocupante do cargo de Assistente em Administração lotado na Biblioteca/CGV, cam-211 

pus Governador Valadares, era aluno da Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC, 212 

onde iniciou o curso de Administração em fevereiro de 2015, com previsão de término para o 213 

segundo semestre de 2018. Tendo sido contemplado com bolsas PROQUALI no período de 214 

agosto de 2016 a setembro de 2017, recebeu 15 (quinze) cotas de bolsas, perfazendo o mon-215 

tante de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Ocorre que o servidor deixou de lançar fre-216 

quência a partir do mês de outubro de 2017. A Coordenação de Capacitação e Desenvolvi-217 

mento de Pessoas (CCDP/PROGEPE) procedeu a sucessivas notificações para lançamento 218 

das frequências, alertando para o cancelamento da bolsa, porém o servidor não se manifestou. 219 

No entanto, verificou-se por meio do SIGA que o servidor encontrava-se de licença para tra-220 

tamento de saúde por 175 (cento e setenta e cinco) dias, ou seja, do dia 02/11/2017 a 221 
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24/04/2018. Além disso, neste intervalo uma servidora de nome Amélia fez contato telefônico 222 

com a gerente de programas de qualificação afirmando que o servidor estava internado para 223 

tratamento de grave doença e que iria entrar em contato com a família dele no sentido de pro-224 

videnciar a justificativa pelo não lançamento das frequências. Passado o período de licença 225 

sem que a família entrasse em contato, em 02 de maio de 2018, a CCDP/PROGEPE enviou e-226 

mail para o servidor solicitando esclarecimentos quanto à interrupção ou não do curso durante 227 

o período de licença, bem como a hipótese de reativação de matrícula no caso de ter havido 228 

suspensão das atividades acadêmicas. Informou-se que no dia 11 de maio de 2018, o servidor 229 

enviou e-mail para a CCDP/PROGEPE informando que esteve afastado desde o fim de outu-230 

bro de 2017 até 11 de maio de 2018 para tratamento de doença, e que por isso teve que trancar 231 

o curso. Afirmou que tem intenção de continuar o curso no primeiro semestre de 2019 e en-232 

contra-se aguardando agendamento de perícia médica. A CCDP/PROGEPE respondeu ao e-233 

mail solicitando informações acerca da formalização do trancamento de matrícula junto à ins-234 

tituição formadora. Assim verificou-se que em 17 de maio de 2018, o servidor enviou um 235 

documento datado de fevereiro de 2018 no qual requer o trancamento de sua matrícula no 236 

curso de graduação. A CCDP/PROGEPE solicitou novamente que o servidor apresentasse 237 

documento emitido pela Instituição formadora e o servidor apresentou declaração de tranca-238 

mento da matrícula datada de 06 de junho de 2018. O servidor, ainda, manifestou que preten-239 

de retomar o curso no primeiro semestre de 2019.  Diante do exposto, e considerando a exis-240 

tência de servidores no cadastro de reserva aguardando convocação para recebimento da bolsa 241 

PROQUALI, os autos foram encaminhados para deliberação e decisão da Comissão PRO-242 

QUALI. Analisando o caso em tela e a documentação apresentada, a Comissão Gestora 243 

manifesta-se nos seguintes termos: verificou-se que o servidor efetuou o trancamento de 244 

matrícula, sob a alegação de adoecimento. Sendo assim, a vaga do servidor no Edital 245 

nº01/2017-CGP deverá ser mantida, porém respeitando-se a vigência do edital. Ademais, 246 

deverá a Pró-reitora de Gestão de Pessoas, na condição de Presidente da Comissão, 247 

encaminhar carta registrada com AR para o servidor em tela, solicitando que apresente a 248 

documentação comprobatória relativa a sua licença para tratamento de saúde, sobretudo a 249 

partir de outubro de 2017, no sentido de instruir o seu processo relativo ao Programa de 250 

Apoio à Qualificação (PROQUALI). Item III – Deliberar acerca de justificativa pela não 251 

conclusão de Doutorado. O servidor foi reprovado durante a defesa da tese por insufici-252 

ência de produção. Processo nº 23071.015310/2017-47 – relatou-se que o servidor ocupante 253 

do cargo de Técnico de Laboratório Área, lotado na Faculdade de Farmácia, campus Juiz de 254 

Fora, era aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde iniciou o curso de Doutorado 255 

em Ciências Biológicas em março de 2014, com previsão de término para março de 2018. O 256 

servidor foi contemplado com bolsas PROQUALI no período de janeiro de 2014 a março de 257 

2018. Tendo recebido, portanto, 37 (trinta e sete) bolsas, perfazendo o montante de 258 
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R$51.400,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos reais). Ocorre que, em 23 de março de 2018, 259 

o servidor apresentou a Ata de Defesa do Doutorado em que consta que foi reprovado por 260 

insuficiência de produção, bem como justificativa direcionada à Comissão Gestora PRO-261 

QUALI pela não obtenção do título, a qual foi lida integralmente aos membros presentes. O 262 

servidor juntou, ainda, histórico acadêmico e declaração de médico psiquiatra. O servidor 263 

alega, em síntese, que desenvolveu um quadro de ansiedade e depressão devido a vários acon-264 

tecimentos sucessivos, tais como: o falecimento de seus pais e de seu cunhado, sua participa-265 

ção como jurado no Tribunal do Júri, bem como o fato de ter mantido suas atividades junto à 266 

Faculdade de Farmácia durante o curso de Doutorado. Em relação à sua trajetória no curso o 267 

servidor evidencia que obteve alto desempenho conforme se depreende de seus históricos 268 

acadêmicos. Porém, alega que devido ao reduzido número de amostras chegou a ponderar 269 

com seu orientador sobre a dilatação do prazo, porém não foi autorizado a estender o curso 270 

para não prejudicar o Programa; que conversou com o orientador acerca da possibilidade de 271 

refazer o trabalho, porém foi informado que não poderia solicitar nova defesa a não ser pelo 272 

reingresso no curso por meio de nova seleção devido ao decurso do prazo, mas que devido ao 273 

desgaste emocional pela reprovação não cogita tal hipótese; que pretende num futuro próximo 274 

ingressar em outro programa de pós-graduação em nível de doutorado na UFJF e assim apre-275 

sentar a ata de defesa aprovada pela banca à Comissão Gestora PROQUALI. Diante do expos-276 

to, vieram os autos para deliberação e decisão da Comissão PROQUALI. Analisando o caso 277 

em tela e a documentação apresentada a Comissão Gestora manifesta-se nos seguintes 278 

termos: considerando a alegação do servidor de que não foi concedida pelo Orientador a dila-279 

ção do prazo para defesa da tese, visto que isso poderia prejudicar o Programa; considerando 280 

que o discente foi reprovado por insuficiência de produção; considerando, ainda, que o servi-281 

dor era beneficiário do Programa de Apoio à Qualificação da UFJF o qual prevê que a não 282 

conclusão do curso, a depender da justificativa, o obriga a devolver os valores pecuniários 283 

recebidos a título de bolsa, e a fim de trazer mais subsídios para deliberar o caso; a Pró-reitora 284 

de Gestão de Pessoas, na condição de presidente da Comissão, deverá encaminhar memoran-285 

do ao Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (PPGCBio), soli-286 

citando mais esclarecimentos acerca da reprovação do discente. Processo nº 287 

23071.015540/2017-14 – o processo foi retirado de pauta, em razão de o servidor ter apresen-288 

tado recurso perante o Conselho Setorial de Pós-graduação. A Senhora Presidente deu por 289 

encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e, para registro, foi lavrada a presente Ata, 290 

que eu, Silvana de Paula Castro, transcrevo, dato e assino. Juiz de Fora, 02 de julho de 2018. 291 

__________________________________________________________ 292 

Pró-Reitor(a) de Gestão de Pessoas - Presidente da Comissão Gestora do PROQUALI. 293 
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_________________________________________________________ 294 

Silvana de Paula Castro - Assistente em Administração. 295 

 296 

ATA APROVADA NA REUNIÃO DO DIA ___/___/_____. 297 

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: 
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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: 
 

 298 


