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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 03/2021 - PROGEPE/CDP

Processo nº 23075.034545/2021-84

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento de
Pessoas (CDP), torna público a abertura de inscrições no âmbito da Universidade Federal do Paraná
(UFPR) para servidores(as) da carreira Técnico-Administra�vo em Educação interessados em par�cipar do
Programa de Incen�vo à Qualificação (PIQ), considerando a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, Lei
nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005, Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, Decreto nº 9.991 de 28 de
agosto de 2019, Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, Instrução Norma�va nº 21, de 1º de fevereiro
de 2021 e Resolução nº 11, de 17 de abril de 2012 do Conselho de Planejamento e Administração
(COPLAD).

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Programa de Incen�vo à Qualificação (PIQ) tem por finalidade conceder bene�cio
aos(as) servidores(as) da carreira Técnico-Administra�vo em Educação, regularmente matriculados(as)
em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu das Ins�tuições de Ensino Superior (IES) oficialmente
reconhecidas pelo Ministério da Educação que se desenvolvam regularmente no Brasil.

1.2. O bene�cio consiste em auxílio financeiro concedido na forma de reembolso, no valor de
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.

1.3. O beneficio será concedido, individualmente, aos(as) servidores(as) que atenderem aos
requisitos estabelecidos neste Edital e na Resolução nº 11/2012 (COPLAD).

1.4. O quan�ta�vo de servidores(as) beneficiário (as) do Programa de Incen�vo à Qualificação,
doravante denominado PIQ, será estabelecido de acordo com a disponibilidade orçamentária definida
pela PROGEPE e apreciada pelo COPLAD.

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

1.6. Disciplinas isoladas não serão reembolsadas pelo PIQ.

1.7. Não será reembolsada mensalidade anterior ao ano fiscal.

2. DOS REQUISITOS

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

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

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

2.4. Comprometer-se a permanecer no quadro a�vo da UFPR por tempo não inferior ao do
recebimento do beneficio, após a conclusão do curso.
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2.5. Estar regularmente matriculado(a) em curso de Pós-Graduação Stricto Sensu, realizado
exclusivamente no Brasil, e que atenda aos seguintes requisitos:

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

2.5.2. Curso recomendado pela CAPES.

2.6. O curso deve estar relacionado ao ambiente organizacional do(a) servidor(a).

2.7. O curso deve 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).

2.8. O curso deve estar previsto no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) - 2021 da
UFPR.

2.9. Não receber concomitantemente qualquer �po de bolsa de estudo ou beneficio regular
das agências de fomento.

3. DAS VAGAS

3.1. Considerando o exposto no item 1.4 deste Edital, para o ano de 2021 serão
disponibilizadas 02 (duas) vagas para curso de Pós-Graduação Stricto Sensu na modalidade mestrado e 02
(duas) vagas para a modalidade doutorado.

3.2. Caso não sejam preenchidas as vagas para a modalidade mestrado, as mesmas serão
des�nadas à modalidade doutorado e vice-versa.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. O período de inscrições será do dia 12 de julho de 2021 até as 23h59 (horário de Brasília)
do dia 22 de julho de 2021, conforme cronograma disposto no item 8 deste Edital.

4.2. As inscrições serão realizadas por meio do SIGA-UFPR cujo acesso se dará pelo Portal da
Capacitação (h�p://www.prppg.ufpr.br/site/portalcapacitacao/), disponível no site da PROGEPE.

4.3. A PROGEPE não se responsabilizará por inscrição não recebida por mo�vos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, conges�onamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

4.4. O(A) candidato(a) poderá efetuar apenas uma inscrição, sendo de sua responsabilidade,
sob as penalidades da lei, a veracidade das informações fornecidas, dispondo a PROGEPE do direito de
excluir aquele(a) que preencher dados incorretos ou incompletos, bem como se constatado, a qualquer
tempo, que os mesmos são inverídicos.

4.5. Para proceder a inscrição o(a) candidato(a) deverá preencher o Formulário de Inscrição
eletrônico e anexar a documentação a seguir especificada:

4.5.1. Termo de Compromisso, preenchido e assinado pelo(a) candidato(a), declarando
conhecimento do teor da Resolução nº 11/2012 – COPLAD e do presente Edital (Anexo I).

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

4.5.2.1. Nota de avaliação do curso pela CAPES.

4.5.2.2. Período de duração do curso.

4.5.2.3. Aprovação do(a) candidato(a) em todas as etapas do processo sele�vo.

4.5.2.4. Que o(a) candidato(a) não recebe qualquer �po de bolsa de estudo ou isenção total.

4.5.2.5. Que o(a) candidato(a) está devidamente matriculado na IES.

4.5.3. Cópia do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado com a IES.

4.5.4. Cópia dos comprovantes de pagamento das mensalidades do ano de 2021.
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4.5.5. Cópia da programação oficial do curso contendo os conteúdos programá�cos e
detalhamento do curso.

4.5.6. Cópia do Projeto de Pesquisa.

4.5.7. Carta da Chefia Imediata jus�ficando a necessidade e per�nência do desenvolvimento do
projeto no âmbito das a�vidades-fim desenvolvidas pela unidade em que o(a) servidor(a) está lotado(a)
(Anexo II).

4.5.8. Curriculum La�es, devidamente documentado.

4.5.9. Comprovante da Avaliação de Desempenho de 2021.

4.5.10. Portaria de conclusão de Estágio Probatório.

4.5.11. Declaração emi�da pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas (CDP) de que o
curso (ação de desenvolvimento) consta no PDP – 2021 da UFPR.

4.6. Depois de concluído o procedimento de inscrição no SIGA-UFPR é vedada a correção e
alteração de dados, além de complementação ou subs�tuição posterior de qualquer documento.

4.7. A ausência de qualquer informação, documentações solicitadas ou exigências prescritas no
item 4 deste Edital, ensejará no indeferimento da inscrição do(a) candidato(a).

4.8. Não será aceito pedido de inscrição por meio diverso do previsto neste Edital.

5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

5.1. A Comissão de Seleção será designada por Portaria, em conformidade com o art. 3º da
Resolução nº 11/2012 (COPLAD), sendo composta por:

5.1.1. 2 (dois) servidores(as) técnico-administra�vos indicados(as) pelo COPLAD.

5.1.2. 2 (dois) representantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE).

5.1.3. 1 (um) representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)

5.1.4. 1 (um) representante da Comissão Interna de Supervisão (CIS).

5.2. Fica vedada a indicação de servidor(a) para integrar a Comissão de Seleção que, em
relação ao(a) candidato(a):

I - Seja cônjuge ou companheiro(a), mesmo que divorciado(a) ou separado(a)
judicialmente;

II - Seja parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro
grau;

III - Esteja li�gando judicial ou administra�vamente com o(a) candidato(a) ou
respec�vo cônjuge ou companheiro(a);

IV - Seja amigo ín�mo ou inimigo notório do(a) candidato(a) ou de seu cônjuge,
companheiro(a) ou parentes até o terceiro grau.

5.3. Na ocorrência de algum dos impedimentos previstos no item anterior, o membro da
Comissão de Seleção deverá ser subs�tuído.

5.4. O membro indicado a integrar a Comissão de Seleção que incorrer em impedimento ou
conflito de interesses ou ocupar o cargo de chefia imediata do(a) candidato(a) deverá comunicar o fato à
PROGEPE, abstendo-se de atuar.

5.5. Cada membro da Comissão de Seleção deverá apresentar à Unidade de Capacitação e
Qualificação (UCAQ/CDP), Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses (Anexo III).

5.6. Os(As) servidores (as) que integrarem a Comissão de Seleção estarão impedidos(as) de
concorrer ao presente Edital.

5.7. A Comissão de Seleção será responsável por:
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5.7.1. Receber a inscrição, conferir e analisar os documentos apresentados pelos(as)
candidatos(as) de acordo com os itens 2, 4 e 6 deste Edital.

5.7.2. Divulgar as inscrições homologadas, o resultado preliminar e o resultado final deste Edital.

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

6.1. Os(As) candidatos(as) serão selecionados observando-se, além do estabelecido nos itens 2
e 4 deste Edital, os seguintes critérios:

6.1.1. O interesse ins�tucional na área do curso.

6.1.2. O desenvolvimento do(a) servidor(a) na carreira.

6.1.3. As caracterís�cas do cargo ocupado.

6.1.4. As atribuições exercidas pelo(a) servidor(a) em seu ambiente organizacional.

6.1.5. Vinculação do curso com a Administração Pública.

6.1.6. O Curriculum La�es apresentado pelo(a) servidor(a).

6.1.7. Os(As) candidatos(as) ainda não contemplados pelo PIQ terão preferência aos que já
tenham sido contemplados em editais anteriores.

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

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

6.1.9.1. Maior nota do curso na CAPES.

6.1.9.2. Interesse da Administração Pública.

6.1.9.3. Compa�bilidade com o ambiente organizacional.

6.1.9.4. Maior idade.

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

7. DOS RECURSOS

7.1. O(A) candidato(a) poderá interpor recurso do resultado preliminar, conforme prazo
estabelecido no cronograma deste Edital, por meio de formulário específico (Anexo IV), com o devido
embasamento enviado por processo SEI para UFPR/R/PROGEPE/CDP, que encaminhará o documento
para a Comissão Recursal.

7.2. A Comissão Recursal será designada por Portaria, seguindo os mesmos critérios constantes
nos subitens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 deste Edital, sendo composta por:

7.2.1. 1 (um) servidor(a) técnico-administra�vo indicado pelo COPLAD.

7.2.2. 1 (um) representante da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE).

7.2.3. 1 (um) representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG).

7.2.4. 1 (um) representante da Comissão Interna de Supervisão (CIS).

7.3. Não poderá compor a Comissão Recursal membro da Comissão de Seleção.

7.4. Os(As) servidores(as) que integrarem a Comissão Recursal estarão impedidos(as) de
concorrer ao presente Edital.

7.5. Não serão apreciados recursos intempes�vos, sem fundamentação, sem iden�ficação ou
que não guardem relação com a finalidade deste Edital.

7.6. Não serão avaliados pedidos de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.

7.7. Somente serão aceitos recursos entregues conforme definido no item 7.1 deste Edital.
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8. DO CRONOGRAMA

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

Etapa 1 Período de inscrições 12 a 22/07/2021

Etapa 2 Divulgação das inscrições homologadas e resultado preliminar 28/07/2021

Etapa 3 Período para interposição de recursos 29 e 30/07/2021

Etapa 4 Divulgação da análise dos recursos e do resultado final Até 05/08/2021

8.2. Os resultados serão disponibilizados no Portal da Capacitação
(h�p://www.prppg.ufpr.br/site/portalcapacitacao/), disponível no site da PROGEPE.

9. DOS IMPEDIMENTOS

9.1. Não poderá ser beneficiário(a) do PIQ o(a) servidor(a):

9.1.1. Cedido(a) ou lotado(a) provisoriamente em outro Órgão ou En�dade.

9.1.2. Afastado(a) para desempenho de mandato ele�vo.

9.1.3. Estar em gozo de qualquer �po de licença excetuando licença maternidade.

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

9.1.5. Ter sido contemplado(a) em exercícios anteriores e es�ver recebendo o beneficio.

9.1.6. 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.

10. DA INTERRUPÇÃO E PERDA DO BENEFÍCIO

10.1. A interrupção e perda do beneficio dar-se-ão nos seguintes casos:

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

10.1.2. Desistência do curso.

10.1.3. Mudança de curso ou de IES sem autorização da PROGEPE.

10.1.4. Desempenho acadêmico insuficiente, acarretando em reprovação.

10.1.5. A não conclusão do curso.

10.2. Os casos constantes no item 10.1 e subsequentes implicam no cancelamento da concessão
de beneficio e devolução dos valores recebidos ao erário por parte do(a) servidor(a).

10.3. Em caso de trancamento, o beneficio 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.

10.4. Em caso de perda do direito ao beneficio, o(a) servidor(a) ficará impedido de pleitear sua
par�cipação no PIQ por um período de 2 (dois) anos após haver completado a res�tuição.

10.5. Ficam ressalvadas as situações que não se caracterizem como de responsabilidade
exclusiva do(a) servidor(a), 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.

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

11. DA VIGÊNCIA E DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO
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11.1. A duração da concessão do beneficio, 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.

11.2. O beneficio de que trata este Edital será creditado na conta bancária do(a) servidor(a),
mediante a apresentação do boleto e comprovante de pagamento da mensalidade em nome do(a)
servidor(a) beneficiário(a).

12. DAS OBRIGAÇÕES DOS (AS) SERVIDORES (AS) BENEFICIADOS E PERMANÊNCIA NO PIQ

12.1. São obrigações do(a) beneficiário(a) do PIQ:

12.1.1. Apresentar o comprovante do pagamento da mensalidade à UCAQ/CDP até o dia 15 de
cada mês.

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

12.1.3. Entregar relatório semestral contendo histórico da frequência e aproveitamento, fornecido
pela IES e assinado pelo(a) orientador(a), vide Termo de Compromisso.

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

13. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

13.1. O acompanhamento do PIQ será efetuado mediante relatórios de a�vidades apresentados,
pelos(as) servidores(as) beneficiários(as) à UCAQ/CDP, ao final de cada semestre, com ciência do(a)
orientador(a) ou representante da IES.

13.2. O acompanhamento do PIQ 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.

13.3. Ao término do curso serão encaminhados formulários de pesquisa sobre a aplicabilidade
do curso realizado, sendo um modelo para o(a) servidor(a) beneficiário(a) e outro para sua chefia, a fim
de medir o nível de aproveitamento do curso na UFPR.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos, conjuntamente, pelo Pró-Reitor de Gestão
de Pessoas da UFPR, pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas (CDP) e pelas Comissões do
Processo Sele�vo e/ou Recursal, conforme o caso.

14.2. O(A) candidato(a) selecionado(a) deverá abrir processo SEI de acesso restrito com base na
Lei Geral de proteção de Dados (LGPD - Lei 13709) e encaminhar para UFPR/R/PROGEPE/CDP/UCAQ
contendo os dados bancários, boletos e comprovantes de pagamento da mensalidade referente ao ano
de 2021 em nome do(a) servidor(a) beneficiário(a), além dos documentos apresentados no ato da
inscrição devidamente auten�cados via SEI, em até 5 dias úteis após a divulgação do resultado final deste
Edital.

14.3. O resultado das inscrições homologadas, resultado preliminar, análise dos recursos e
resultado final serão publicados no Portal da Capacitação
(h�p://www.prppg.ufpr.br/site/portalcapacitacao/), disponível no site da PROGEPE, conforme
cronograma disposto no item 8 deste Edital.

14.4. É de responsabilidade exclusiva dos(as) candidatos(as) acompanhar eventuais alterações
que venham a ser editadas em relação a este Processo Sele�vo, bem como a divulgação dos resultados
no Portal da Capacitação.

15. ANEXOS DO EDITAL

15.1. Integram este Edital os seguintes anexos:

15.1.1. Anexo I – Termo de Compromisso (SEI nº 3634358).

15.1.2. Anexo II – Carta da Chefia Imediata (SEI nº 3639468).
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15.1.3. Anexo III – Declaração de Ausência de Conflito de Interesses (SEI nº 3634371).

15.1.4. Anexo IV – Formulário para Recurso (SEI nº 3639470).

Documento assinado eletronicamente por LANIA VIRGINIA BUSNELLO VAZ, PRO-
REITOR(A) DE GESTAO DE PESSOAS (EM EXERCÍCIO), em 07/07/2021, às 19:22, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA TRAUB, COORDENADOR DE
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, em 07/07/2021, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3633477 e o
código CRC 3F35D1DE.

 

Referência: Processo nº 23075.034545/2021-84 SEI nº 3633477

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO I DO EDITAL Nº 03/2021 – PROGEPE/CDP 

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° 

03/2021 – PROGEPE/CDP e, que estou de acordo com todas as suas cláusulas, 

comprometendo-me a cumpri-las como beneficiário(a) do Programa de Incentivo à 

Qualificação (PIQ). Estou ciente, ainda, de que a cada mês deverei providenciar a 

entrega do recibo de pagamento à Unidade de Capacitação e Qualificação (UCAQ/CDP) 

e, a cada semestre, a entrega do comprovante de matrícula e do relatório de atividades 

assinado pelo(a) orientador(a) do Projeto, podendo a não entrega gerar a suspensão do 

recebimento do beneficio até a sua completa regularização. 

 

 

Curitiba, ____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

Assinatura do(a) servidor(a) beneficiário(a) 
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ANEXO II DO EDITAL Nº 03/2021 – PROGEPE/CDP 

CARTA DA CHEFIA IMEDIATA 

 

 
 

1. Descrição da necessidade e pertinência do desenvolvimento do projeto no âmbito 

das atividades-fim desenvolvidas pela unidade de lotação do(a) servidor(a). 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

2. Como a ação de desenvolvimento vai refletir no desempenho das funções do(a) 

servidor(a)? 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

3. Qual a vinculação da ação de desenvolvimento com os objetivos institucionais? 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Curitiba,  de  de 2021. 

 

 
 

Assinatura chefia imediata 
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ANEXO III DO EDITAL Nº 03/2021 – PROGEPE/CDP 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES 

 

 

 

 
 

Eu, ______________________, matrícula SIAPE nº _________, lotado(a) no(a) 

______________________, declaro a ausência de conflito de interesses em relação 

aos(as) candidatos(as) inscritos(as) no Edital nº 03/2021 – PROGEPE/CDP. 

  

 

  

Curitiba, ____ de __________ de 2021. 

  

  

Assinatura do (a) servidor (a) membro da Comissão de Seleção ou Recurso 
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ANEXO IV DO EDITAL Nº 03/2021 – PROGEPE/CDP 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

 

 

Pelo presente formulário, eu, 

___________________________________________________ matrícula SIAPE nº 

______________ , ocupante do cargo de _________________________ lotado(a) 

no(a) ___________________________________________ da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), venho recorrer do resultado do Edital nº ___/2021 - ___________, 

referente as Inscrições Homologadas e/ou Resultado Preliminar de que trata o Edital 

nº 03/2021 – PROGEPE/CDP, pelos motivos listados: 

  

  

 

 

  

 

 

Estou ciente de que o não atendimento das regras contidas no Edital nº 03/2021 – 

PROGEPE/CDP, no que se refere a recurso, poderá ensejar a rejeição deste. 

   

Curitiba, ____ de __________ de 2021. 

  

Assinatura do (a) servidor (a) 

 

 


