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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Rua Dr. Faivre, 590, - - Bairro Centro, Curi�ba/PR, CEP 80060-140 

Telefone: (41) 3360-4513 - h�p://www.ufpr.br/ 
  

EDITAL Nº 01 - PROGEPE/CDP/UQ/2018

Processo nº 23075.049392/2018-74

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas – Unidade de Qualificação, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria nº 2.590, de 26 de setembro de 1997, e, considerando as Leis nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e nº 12.772 de 28 de dezembro de
2012, os Decretos nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006 e nº 5.825/2006, de 29 de junho de 2006 e a Resolução nº 11 de 17 de abril de 2012 do Conselho de
Planejamento e Administração – COPLAD, torna público, no âmbito da Universidade Federal do Paraná – UFPR, os procedimentos para inscrição no Programa de
Incen�vo à Qualificação. 

 

1. DO OBJETO

1.1. O presente Edital tem por obje�vo a concessão de bene�cio, por meio do Programa de Incen�vo a Qualificação, para a par�cipação de servidores da
carreira Técnico-Administra�vo em Educação nos cursos de pós-graduação stricto sensu em Ins�tuições de Ensino Superior - IES.

2. DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

2.1. O bene�cio consis�rá em auxílio financeiro concedido na forma de reembolso, no valorde 50%(cinquenta por cento) do valor da bolsa da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, para os cursos de pós-graduação stricto sensu.

2.2. O bene�cio será concedido, individualmente, aos servidores que sa�sfaçam os requisitos estabelecidos neste Edital e na Resolução nº 11/2012 –
COPLAD.

2.3. O número de beneficiários do Programa será estabelecido de acordo com a disponibilidade orçamentária definida, anualmente, pela PROGEPE e
apreciada pelo COPLAD.

2.4. Ficam excluídos do reembolso os valores referentes aos pagamentos de juros, multas, taxas adicionais, deslocamentos, matrículas e rematrículas que
não possuem equivalência de mensalidades e demais despesas extraordinárias relacionadas ao curso.

2.5. Disciplinas isoladas não serão reembolsadas pelo Programa.

3. DOS REQUISITOS

3.1. Ser servidor da carreira Técnico-Administra�vo em Educação do quadro permanente, a�vo e em exercício na UFPR.

3.2. Ter concluído estágio probatório, com a portaria devidamente publicada.

3.3. Apresentar desempenho funcional igual ou superior a 70% (setenta por cento) do total de pontos previstos nos úl�mos 18 (dezoito) meses.

3.4. Comprometer-se a permanecer no quadro a�vo da UFPR por tempo não inferior ao do recebimento do bene�cio, após a conclusão do curso.

3.5. Estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação stricto sensu, realizado exclusivamente no Brasil, e que atenda aos seguintes requisitos:

3.5.1. Curso ministrado por IES nacional, privada e devidamente credenciada, com autorização e reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC).

3.5.2. Curso recomendado pela CAPES.

3.6. O curso deverá estar relacionado ao ambiente organizacional do servidor.

3.7. O curso deverá atender às áreas de interesse necessárias ao cumprimento da missão ins�tucional, bem como, aquelas que venham a surgir no
interesse da UFPR e em consonância com o Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI).

3.8. Não receber concomitantemente qualquer �po de bolsa de estudo ou bene�cio regular das agências de fomento.

4. DAS VAGAS

4.1. Considerando o exposto no item 2.3 deste Edital, será disponibilizada 01 (uma) vaga para curso de pós-graduação stricto sensu mestrado e 01 (uma)
vaga para doutorado.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. Para efetuar a inscrição, o candidato interessado deverá abrir processo em sua Unidade de Lotação com os seguintes documentos:

5.1.1. Formulário de inscrição no Programa de Incen�vo à Qualificação, com preenchimento de todos os campos (Anexo I).

5.1.2. Termo de compromisso, preenchido e assinado pelo candidato, declarando conhecimento do teor da Resolução nº 11/2012 – COPLAD e do presente
Edital (Anexo II).

5.1.3. Declaração emi�da pela Ins�tuição de Ensino Superior (IES) contendo:

5.1.3.1. Nota de avaliação do curso pela CAPES.

5.1.3.2. Período de duração do curso.

5.1.3.3. Aprovação do candidato em todas as etapas do processo sele�vo.

5.1.3.4. Que o candidato não recebe qualquer �po de bolsa de estudo ou isenção total.

5.1.3.5. Que o candidato está devidamente matriculado na IES.

5.1.4. Cópia do contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a IES.

5.1.5. Cópia dos comprovantes de pagamento das mensalidades do ano de 2018.
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5.1.6. Cópia da programação oficial do curso contendo os conteúdos programá�cos e detalhamento dos cursos.

5.1.7. Declaração comprobatória de compa�bilidade entre o horário de trabalho na UFPR e o horário dedicado à realização do curso, devidamente assinada
pelo servidor e pela chefia imediata.

5.1.8. Jus�fica�va conforme itens do formulário constante no Anexo III, com manifestação da chefia imediata.

5.1.9. Cópia do Projeto de Pesquisa.

5.1.10. Curriculum La�es, devidamente documentado.

6. DO PROTOCOLO DAS INSCRIÇÕES

6.1. O candidato ao bene�cio, lotado no Complexo Hospital de Clínicas, deverá abrir processo, impreterivelmente, até as 17 horas do dia 05/09/2018
(horário de Brasília) junto ao Sistema SIE. Posteriormente, deverá entregar o processo na Unidade de Qualificação – UQ, sito à Rua Doutor Faivre, nº 590 – 3º andar,
no horário das 09 às 17 horas e até as 18 horas do úl�mo dia de inscrição.

6.2. O candidato ao bene�cio, lotado nas demais unidades da UFPR, deverá abrir processo junto ao Sistema Eletrônico de Informação (SEI),
impreterivelmente, até as 17 horas do dia 05/09/2018 (horário de Brasília).

7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

7.1. A Comissão de Seleção será designada conforme o art. 3º da Resolução nº 11/2012 – COPLAD e terá como atribuição analisar as solicitações do
bene�cio, sendo composta por:

7.1.1. 01 (um) servidor técnico administra�vo indicado pelo COPLAD.

7.1.2. 02 (dois) representantes da PROGEPE.

7.1.3. 01 (um) representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG).

7.1.4. 01 (um) representante da Comissão Interna de Supervisão (CIS).

8. DA SELEÇÃO

8.1. Os candidatos serão selecionados observando-se o estabelecido no item 3 deste Edital e conforme os seguintes critérios:

8.1.1. O interesse ins�tucional na área do curso

8.1.2. O desenvolvimento do servidor na carreira.

8.1.3. As caracterís�cas do cargo ocupado.

8.1.4. As atribuições exercidas pelo servidor em seu ambiente organizacional.

8.1.5. Vinculação do curso com a Administração Pública.

8.1.6. O Curriculum La�es apresentado pelo servidor.

8.1.7. Os candidatos ainda não contemplados pelo Programa terão preferência aos que já tenham sido contemplados em editais anteriores.

8.1.8. As áreas de qualificação não contempladas em editais anteriores do Programa poderão ser priorizadas a critério da Comissão, cabendo a esta
observação criteriosa do art. 8º, § único, da Resolução nº 11/2012 – COPLAD.

8.1.9. Se houver empate o critério de desempate obedecerá à seguinte ordem:

8.1.9.1. Maior nota do curso na CAPES.

8.1.9.2. Interesse da Administração Pública.

8.1.9.3. Compa�bilidade com o ambiente organizacional.

8.1.9.4. Maior idade.

8.1.10. A Comissão poderá, ainda, a seu critério e julgando necessário, convocar o candidato para entrevista.

9. DOS RECURSOS

9.1. O servidor que não concordar com o resultado final poderá pedir reconsideração interpondo recurso por intermédio de processo administra�vo, na
mesma forma da inscrição (SIE, SEI) a ser entregue no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da publicação.

9.2. Os recursos devem ser protocolados conforme formulário específico (Anexo IV), respeitando os prazos constantes no item 10 deste Edital.

9.3. Não serão recebidos recursos interpostos fora do prazo e/ou de forma diferente da prevista nos subitens 9.1 e 9.2.

9.4. Os recursos deverão ser entregues, pelo candidato, na Unidade de Qualificação – UQ, sito à Rua Doutor Faivre, nº 590 – 3º andar, no horário das 09 às
17 hora

10. DO CRONOGRAMA

10.1. As etapas do presente Edital obedecerão ao seguinte cronograma:

Divulgação do Edital 27/08/2018
Período de inscrições 27/08 a 05/09/2018
Divulgação das inscrições homologadas 06/09/2018
Divulgação da lista dos candidatos selecionados 11/09/2018
Prazo recursal 12 e 13/09/2018
Divulgação da lista final dos candidatos selecionados 19/09/2018

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

11.1. O resultado da concessão do bene�cio será disponibilizado no endereço eletrônico h�p://www.progepe.ufpr.br, até o dia 19 de setembro de 2017.

12. DOS IMPEDIMENTOS

12.1. Não poderá ser beneficiário do Programa o servidor:

12.1.1. Cedido ou lotado provisoriamente em outro órgão.

12.1.2. Afastado para desempenho de mandato ele�vo.
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12.1.3. Estar em gozo de qualquer �po de licença excetuando licença maternidade.

12.1.4. Ter sofrido sanção administra�va disciplinar nos termos da Lei nº 8.112/1990, nos úl�mos 05 anos.

12.1.5. Ter sido contemplado em exercícios anteriores e es�ver recebendo o bene�cio.

12.1.6. Que ultrapassar a idade estabelecida para a aposentadoria compulsória, ao se somar a idade no momento da inscrição, o tempo de duração do curso
pretendido e o período de tempo que deverá permanecer na ins�tuição após conclusão do curso realizado.

13. DA INTERRUPÇÃO E PERDA DO BENEFÍCIO

13.1. A interrupção e perda do bene�cio dar-se-ão nos seguintes casos:

13.1.1. Trancamento do curso, caso não haja retorno em prazo hábil.

13.1.2. Desistência do curso.

13.1.3. Mudar de curso ou de IES sem autorização da PROGEPE.

13.1.4. Apresentar desempenho acadêmico insuficiente, acarretando em reprovação.

13.1.5. A não conclusão do curso.

13.2. Os casos constantes no item 13.1 implicam no cancelamento da concessão de bene�cio e devolução dos valores recebidos ao erário.

13.3. Em caso de trancamento, o bene�cio poderá ser rea�vado quando do retorno às a�vidades do curso, respeitando-se o limite de prazo de concessão
original e a disponibilidade financeira do Programa.

13.4. Em caso de perda do direito ao bene�cio, o servidor ficará impedido de pleitear sua par�cipação no Programa por um período de 02 (dois) anos após
haver completado a res�tuição.

13.5. Ficam ressalvadas as situações que não se caracterizem como de responsabilidade exclusiva do servidor, tais como: doença que implique afastamento
legal das a�vidades, questões rela�vas às ins�tuições de ensino ofertantes como greves, ausência de professores, infraestrutura, falência ou concordata.

13.5.1. Se, no prazo de 12 meses o servidor não retornar ao curso, o mesmo deverá res�tuir o reembolso recebido na forma do ar�go 46 da Lei nº 8.112/90.

14. DA VIGÊNCIA E DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

14.1. A duração da concessão do bene�cio, na forma de ressarcimento, será no total das mensalidades do ano le�vo vigente, podendo ser prorrogada a cada
ano le�vo, desde que não ultrapasse o limite de 24 (vinte e quatro) parcelas para o mestrado e 48 (quarenta e oito) para o doutorado.

14.2. O bene�cio de que trata este Edital será creditado na conta bancária do servidor, mediante a apresentação do boleto e comprovante de pagamento da
mensalidade em nome do beneficiário.

15. DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVIDORES BENEFICIADOS E PERMANÊNCIA NO PROGRAMA

15.1. São obrigações do beneficiário do Programa:

15.1.1. Apresentar o comprovante do pagamento da mensalidade à Unidade de Qualificação até o dia 15 de cada mês.

15.1.2. Os comprovantes apresentados, após esta data, terão seus valores reembolsados no mês subsequente.

15.1.3. Entregar relatório semestral constando histórico da frequência e aproveitamento, fornecido pela IES e assinado pelo orientador, vide Termo de
Compromisso.

15.1.4. Ao término do curso, entregar os documentos comprobatórios de conclusão.

16. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

16.1. O acompanhamento do Programa será efetuado mediante relatórios de a�vidades apresentados, pelos servidores beneficiários à Unidade de
Qualificação, ao final de cada semestre, com ciência do seu orientador ou representante da Ins�tuição.

16.2. O acompanhamento do Programa será efetuado mediante a apresentação de documentos comprobatórios como renovação de matrícula, declaração
de quitação das mensalidades, dentre outros, necessários ao fiel cumprimento da Resolução nº 11/2012 – COPLAD e acompanhamento financeiro.

16.3. Ao término do curso serão encaminhados formulários de pesquisa sobre a aplicabilidade do curso realizado, sendo um modelo para o servidor
beneficiário e outro para sua chefia, a fim de medir o nível de aproveitamento do curso na Ins�tuição.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. A falta de quaisquer documentos elencados como obrigatórios nos subitens do item 5 acarretará na não homologação da inscrição pela
PROGEPE/CDP/UQ.

17.2. Nenhum documento poderá ser alterado, inserido, re�rado, acrescentado ou subs�tuído depois de efe�vada à inscrição.

17.3. Todo e qualquer processo de inscrição reme�do eletronicamente e/ou entregue após o prazo concedido no presente Edital não será aceito, não
cabendo pedido de reconsideração ou recurso para este fim.

17.4. Não será reembolsada mensalidade anterior ao ano fiscal.

17.5. A inscrição do servidor implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, bem como, da Resolução nº 11/2012
– COPLAD, não sendo aceita a alegação de seu desconhecimento.

17.6. Os casos não previstos serão analisados e julgados pela Comissão de Seleção.

17.7. Maiores informações poderão ser ob�das na Unidade de Qualificação, por meio dos telefones (41) 3360-4512/3360-4513 ou qualificacão@ufpr.br.

18. DOS ANEXOS

18.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

18.1.1. Anexo I – Formulário de Inscrição (Documento SEI nº 1189457).

18.1.2. Anexo II – Termo de Compromisso (Documento SEI nº 1189459).

18.1.3. Anexo III – Jus�fica�va (Documento SEI nº 1191558).

18.1.4. Anexo IV – Formulário para Recurso (Documento SEI nº 1191559).
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Documento assinado eletronicamente por ANDREA TRAUB, COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, em 27/08/2018, às 15:33, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER, PRO REITOR DE GESTAO DE PESSOAS, em 27/08/2018, às 16:33, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1188983 e o código CRC E2AB5163.

ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO
Nome

Matrícula SIAPE Matrícula UFPR
CPF RG

Cargo Classe Nível/Padrão Função

Lotação Unidade
Ramal Tempo de serviço na UFPR
Data de Nascimento Estado Civil

Filhos? (   ) Não    (   ) Sim        Se sim, quantos?

Endereço residencial                                                                   Nº

Complemento Bairro

CEP Cidade Estado
Telefone Celular E-mail

Participou de algum processo seletivo de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu na UFPR?

(   ) Não    (   ) Sim. Qual?

Se participou, foi aprovado? (   ) Não    (   ) Sim

Se a resposta for não, em qual etapa do processo seletivo foi desclassificado?

II – DADOS SOBRE O CURSO
Curso

Instituição de Ensino Superior (IES)
Endereço da IES

CEP Cidade Estado

Programa para o qual se matriculou

Início do Curso Ano de conclusão

 

Curitiba, ____ de __________ de 2018.

 

Assinatura do servidor

 

 

ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO

 

Eu, ______________________________________________________________________, matrícula SIAPE nº _________________, lotado (a) no (a)
_________________________________________________________________________ declaro ter conhecimento do teor da Resolução n° 11/2012 – COPLAD e do
Edital n° 01 de 2018 - PROGEPE/CDP/UQ e, que estou de acordo com todas as suas cláusulas, comprometendo-me a cumpri-las como beneficiário (a) do Programa

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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de Incen�vo à Qualificação – PIQ. Estou ciente, ainda, de que a cada mês deverei providenciar a entrega do recibo de pagamento à Unidade de Qualificação e, a cada
semestre, a entrega do comprovante de matrícula e do relatório de a�vidades assinado pelo orientador do Projeto, podendo a não entrega gerar a suspensão do
recebimento do beneficio até a sua completa regularização.

 

 

Curi�ba, ____ de __________ de 2018.

 

Assinatura do beneficiário

 

ANEXO III – JUSTIFICATIVA

1. Importância da realização do curso.

 

2. Descrição da aplicabilidade do Projeto de Pesquisa na UFPR.

 

3. Como o curso vai refletir no desempenho das funções.

 

4. Vinculação com a Administração Pública.

 

 

 

Curitiba, ____ de __________ de 2018.

 

Assinatura chefia imediata

 

ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA RECURSO

 

Pelo presente termo, eu, ___________________________________________________ matrícula SIAPE nº  ______________ , ocupante do cargo de ___________
no(a) ___________________________________________ da Universidade Federal do Paraná (UFPR), venho recorrer no prazo es�pulado neste Edital, do resultado fin
do Programa de Incen�vo à Qualificação, pelos mo�vos abaixo selecionados:

 

 

Estou ciente de que o não atendimento das regras con�das no Edital nº 01/2018, no que se refere a recurso, poderá ensejar a rejeição deste.

 

Curi�ba, ____ de __________ de 2018.

 

Assinatura do servidor

 

 

Referência: Processo nº 23075.049392/2018-74 SEI nº 1188983


