
EDITAL DE APOIO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA UFSJ EM EVENTOS DE
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E/OU

CIENTÍFICA E DEMAIS EVENTOS Nº 003/2018

A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) da Universidade Federal
de São João del-Rei (UFSJ), no uso de suas atribuições legais, torna público o presente
Edital  visando  viabilizar  aos  Servidores  Técnico-Administrativo  em  Educação (TAE)  e
Docente, a solicitação de  apoio financeiro para participação em eventos de capacitação ou
científicos, congressos, seminários, fóruns e afins que contribuam para o desenvolvimento
do  servidor  e  que  atendam  aos  interesses  da  administração  pública  federal  direta,
autárquica e fundacional, de acordo com as disposições deste Edital. 

1.FINALIDADE

1.1. O presente Edital tem por finalidade fornecer auxílio financeiro para participação dos
servidores  do  quadro  permanente  da  UFSJ,  em  eventos  que  contribuam  para  o
desenvolvimento de competências que serão aplicadas no desempenho das atividades
vinculadas ao ambiente organizacional em que atua o servidor e ao cargo  por ele
ocupado, bem como, em eventos de caráter técnico-científico no qual tenha trabalho
formalmente aprovado. Este Programa de auxílio à participação em eventos é parte
da  Política  Institucional  de  Desenvolvimento  de  Pessoas,  que  visa  dar  apoio  às
iniciativas individuais dos servidores na busca por aprimoramento na carreira.

1.2. O presente edital possui caráter de fluxo contínuo, obedecendo ao cronograma anual
de utilização dos recursos orçamentários da UFSJ.

2.PÚBLICO-ALVO

2.1. Servidores docentes e técnico-administrativos em educação pertencentes ao quadro
da UFSJ, em efetivo exercício na Instituição;

2.2. Não poderá participar deste Edital o servidor que se enquadre em uma das seguintes
situações:

a) em licença  para  tratamento  de  saúde,  em férias  ou  que  se  encontre  em
licença para interesses particulares;

b) ter sofrido sanção administrativa disciplinar, nos termos da Lei 8.112/90, nos
últimos 05 (cinco) anos; e

c)   ter sido reprovado ou abandonado injustificadamente, a contar da data da
inscrição do evento, de ações de capacitação oferecidas ou financiadas pela
PROGP,  por  adesão  ou  convocação,  nos  últimos  06  (seis)  meses.
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3.DAS DEFINIÇÕES

3.1. AÇÃO DE CAPACITAÇÃO: eventos,  cursos  de  curta  duração  ou visita  técnica  que
visem ao desenvolvimento de competências institucionais da UFSJ;

3.2. EVENTOS:  Congressos,  Seminários,  Simpósios,  Ciclo  de  Conferências,  Ciclo  de
Palestras, Grupos Formais de Estudo, Encontros e Workshops no país de natureza
científica, tecnológica e de inovação, ou que contribua para o desenvolvimento das
atividades do servidor, com duração máxima de 7 (sete) dias;

3.3. CURSOS DE CURTA DURAÇÃO: cursos de educação não formal com duração máxima
de 15 (quinze) dias ou até 150 (cento e cinquenta) horas, realizados por instituições
públicas  ou  privadas  de  Ensino  e  Pesquisa,  Institutos  e  Centros  de  Pesquisa  e
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia e Inovação no país;

3.4. VISITA TÉCNICA: treinamento, aprendizagem em serviço ou atividades de pesquisa a
serem realizadas em instituições públicas ou privadas de Ensino e Pesquisa, Institutos
e Centros de Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia e Inovação no país
com, no máximo, 5 (cinco) dias de duração;

3.5. A duração máxima das ações de capacitação descritas acima incluem trânsito.
3.6. Não  serão  financiados  cursos  e  ações  à  distância.

4.DO AUXÍLIO FINANCEIRO

4.1. Os recursos financeiros disponibilizados para este Edital têm origem no orçamento
anual da UFSJ.

4.2. Os  recursos  destinados  a  esta  finalidade  fazem  parte  da  rubrica  orçamentária
destinada  às  ações  de  capacitação  dos  servidores  da  UFSJ,  sendo  destinados  ao
pagamento de inscrição.

4.3. O auxílio financeiro será destinado a inscrições em  ações de capacitação  , que
aconteçam no período de seis meses contados da publicação deste edital. 

4.4. Os recursos financeiros não utilizados neste Edital poderão ser remanejados a critério
da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (DIDEP)/PROGP.

5.  DO CRONOGRAMA

Etapas Datas

Lançamento do edital Semestral

Período e Local para inscrições 30 dias antes do início do evento
SESED (malote ou presencial)

Resultado das solicitações até 5 dias após inscrição

Pedidos de reconsideração Até 72 horas após resultado

Divulgação do resultado final Até 72 horas após análise da Didep, caso
haja interposição de recursos
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6.DOS  REQUISITOS  E  PROCEDIMENTOS  PARA  A  SUBMISSÃO  DE
SOLICITAÇÕES

6.1. São requisitos cumulativos:

a) A ação de capacitação pretendida deverá possuir correlação com as atividades
acadêmicas e administrativas desenvolvidas pelo servidor na unidade de sua
lotação, salvo em condições analisadas e justificadas pela chefia imediata, de
acordo com a legislação vigente.

b) Pertencer ao quadro de pessoal permanente e estar em efetivo exercício na
UFSJ;

c) Apresentar parecer favorável da chefia imediata, por meio de campo específico
disponibilizado no formulário de solicitação;

d) Quando  houver  custeio  de  inscrição,  deverá  ser  apresentado  Memorando
Eletrônico com a descrição clara do objeto,  justificativa da necessidade da
participação  do  servidor  no  evento,  orçamentos  de  03  eventos  iguais  ou
comprovante  de  exclusividade.  Se  se  tratar  de  Congresso,  Seminário  ou
evento similar, deverá ser informada a natureza de evento único impassível de
comparação;

e) Não constar em desfavor do solicitante: desistência sem justificativa em ações
de  capacitação  realizadas  ou  apoiadas  pela  PROGP  nos  seis  meses  que
antecedem a submissão do pedido;

f) Apresentar histórico positivo das 03 (três) últimas Avaliações de Desempenho,
conforme verificação do SESED

6.2. As  solicitações  deverão  ser  encaminhadas,  por  meio  de  requerimento
protocolizado junto ao SESED,  durante seu horário de atendimento externo e no período
definido no cronograma constante do item 4, acompanhadas dos seguintes documentos:

a) formulário de solicitação (anexo I);
b) folder, programação ou divulgação do curso ou evento, explicitando valor da

inscrição, local e data;
c) no caso de apresentação de trabalho, comprovação de aceite;
d) manifestação favorável da chefia imediata;
e) declaração  original  de  nada  consta  da  Secretaria  de  Apoio  às  Comissões

Institucionais (SAPCI) [sapci@ufsj.edu.br];

**Os  formulários  citados  nas  alíneas  acima  estão  disponíveis  no  endereço
https://www.ufsj.edu.br/manualserv/formularios.php.

6.3. Não  será  permitida  a  substituição  da  documentação  total  e/ou  parcial,
posteriormente às data e hora finais para submissão de propostas.
6.4. Reserva-se ao SESED o direito de indeferir ou cancelar o apoio à participação na
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ação  caso  a  documentação  necessária  apresente  informações  insuficientes,  incorreções
e/ou inconsistências, bem como se, posteriormente, forem constatadas informações falsas.
6.5. Não será permitida a alteração ou complementação de documentos após o final
do prazo para solicitação. A alteração ou complementação será permitida se dentro do
prazo e com justificativa por escrito.
6.6. A veracidade das informações prestadas e a documentação apresentada serão de
inteira responsabilidade do demandante, reservando-se à  PROGP o direito de cancelar a
ação proposta  caso a  documentação requerida  apresentar  insuficiência  de informações,
inconsistências em qualquer fase do processo, bem como se constatado posteriormente
serem as informações inverídicas. 
6.7. Somente poderá ser solicitada a participação em ações que não tenham previsão
de oferta pela PROGP por meio do Plano Anual de Capacitação de 2018.

7.DA ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES

7.1. O  SESED  fará  a  análise  da  documentação  (requisitos  de  admissibilidade  do
pedido) e encaminhará para a DIDEP para decisão.
7.2. Para aprovação serão considerados a adequação do custo da ação de capacitação
solicitada e a disponibilidade orçamentária para a capacitação de servidores.
7.3. Somente serão objeto de análise segundo as normas deste edital as ações de
capacitação que não estejam previstas no Plano Anual de Capacitação.
7.4. O servidor só fará jus ao auxílio para participação em um evento por ano.
7.5. Os servidores atendidos em data anterior à publicação deste edital não poderão
se inscrever com base nestas regras.
7.6. A participação do servidor  em mais de um evento ao ano fica condicionada à
disponibilidade orçamentária anual para ações de capacitação.
7.7. Serão financiados até 2 (dois) servidores por unidade administrativa/acadêmica
para o mesmo evento.

8.DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

8.1. O  processo  seletivo  será  composto  por  três  fases,  todas  eliminatórias,
compreendidas,  respectivamente, de: verificação da consistência documental;  análise do
mérito e seleção final;
8.2. Na análise de mérito serão pontuados os seguintes critérios:

a) Programação  ou  ementa  da  ação  compatível  com  as  atividades  do
cargo/função - Pontuação mínima: 1 - Pontuação Máxima - 2

b) Justificativa  apresentada  pela  chefia  imediata  -  Pontuação  mínima:  1  -
Pontuação Máxima - 2

c) Valor investido - Pontuação mínima: 0 - Pontuação Máxima - 3
d) Solicitante  não  constitui  público-alvo  de  outros  editais  desta  instituição  -

Pontuação mínima: 0 - Pontuação Máxima - 1
e) Solicitante não recebeu apoio da Progp para eventos externos nos últimos 12
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meses - Pontuação mínima: 0 - Pontuação Máxima - 1
f) Não  haverá  custeio  de  diárias  e  passagens  pela  unidade  de  lotação  -

Pontuação mínima: 0 - Pontuação Máxima - 1

8.3. Os servidores poderão alcançar o máximo de 10 pontos na avaliação, devendo
alcançar  no mínimo 5 pontos  no somatório  de todos os  critérios  para  a  aprovação da
solicitação.
8.4. A pontuação da alínea c do item 8.2 se dará da seguinte forma:

Faixa de valores (em reais)
Pontuação

Cursos de curta duração Eventos

0,00 - 999,99 0,00 - 299,99 3

1.000,00 - 1.999,99 300,00 - 999,99 2

2.000,00 - 2.999,99 1.000,00 - 2.999,99 1

≥3.000,00 ≥3.000,00 0

8.5. Serão adotados os seguintes critérios em caso de empate:

a) a ação desenvolve competências gerenciais do servidor;
b) curso de curta duração oferecido por escola de governo;
c) curso de curta duração em Minas Gerais;
d) curso de curta duração;
e) eventos em Minas Gerais;
f) servidor com maior tempo de efetivo exercício na UFSJ.

8.6. O  número  de  servidores  atendidos  pelo  presente  Edital  está  limitado  ao
orçamento destinado à capacitação para o ano corrente.

9.DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1. O resultado das solicitações aprovadas em cada período será publicado no portal
da UFSJ de acordo com o cronograma constante do item 4 do presente Edital,  sendo de
inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das publicações.
9.2. Nos casos de custeio de inscrições, os selecionados deverão anexar ao processo,
dentro do prazo estabelecido pelo SESED, a seguinte documentação:

a) cópia de 3 (três) orçamentos, empenhos, notas fiscais, contratos ou outros
instrumentos como justificativa de preço conforme inciso III do art. 26 da Lei
nº 8.666/1993. Essa documentação é obrigatória também para congressos e
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eventos de natureza única. A obrigação se dá para efeito de comprovação de
que o preço a ser praticado com a Administração é o mesmo para o restante
do mercado. Para este fim, não será aceito print screen do preço retirado de
sites ou similares;

b) Cópia  da  última  alteração  contratual  ou  ata  de  constituição  da  instituição
organizadora; e

c) Declaração de organização sem fins lucrativos caso se aplique;
d) Cópia dos documentos do representante legal da instituição organizadora.

9.3. Caso  a  ação  seja  oferecida  por  escola  de  governo,  não  será  necessária  a
documentação relacionada no item 9.2..

10. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO

10.1. O servidor terá o prazo de 72 horas contadas a partir da publicação do resultado
parcial  para apresentar pedido de reconsideração ao SESED. O pedido deverá ser
protocolado por escrito, com toda a fundamentação necessária e documentos que
auxiliem a análise.

10.2. O SESED procederá à análise do pedido de reconsideração e emitirá despacho
conclusivo.

10.3. Caso mantida a negativa, o servidor terá o prazo de 72 horas contadas a partir
da  comunicação  enviada  pelo  SESED   para  apresentar  recurso  à  DIDEP,  que
manifestar-se-á também de forma conclusiva.

10.4. Não serão admitidos pedidos de reconsideração ou recursos para indeferimentos
decorrentes de erro de instrução processual.

10.5. Os pedidos de reconsideração ou recursos deverão ser interpostos nos autos do
processo administrativo de solicitação.

11. DA EXECUÇÃO

11.1. Compete ao servidor apoiado por este Edital providenciar toda a documentação
exigida  pelo  Setor  de  Compras  e  Licitações  (SECOL)  ,  disponíveis  no  link
https://ufsj.edu.br/dimap/manuais.php  (participação  em  evento  por  dispensa  ou
inexigibilidade de licitação, conforme o caso);

11.2. Compete ao SESED a tramitação do processo de pagamento conforme manuais
disponibilizados pela Pró-Reitoria de Administração (PROAD);

11.3. O pagamento da taxa de inscrição será realizado à entidade organizadora do
curso/evento por meio de contratação direta e nota de empenho após a aprovação da
solicitação e tramitação do processo junto às unidades administrativas competentes;

12. DAS RESPONSABILIDADES DO SERVIDOR BENEFICIADO

12.1. Realizar a inscrição no curso ou evento para o qual solicita apoio.
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12.2. Certificar-se de que a instituição organizadora da ação aceita inscrições por meio
de nota de empenho da Administração Pública Federal;

12.3. Responder ao questionário de avaliação enviado pelo SESED após o término do
evento ou curso.

12.4. Assumir o compromisso de multiplicar os conhecimentos adquiridos no âmbito de
sua unidade de lotação ou da UFSJ, quando necessário. 

13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

13.1. O beneficiado  se  responsabilizará  por  qualquer  comprovação  de  prestação  de
contas junto à PROGP, no prazo de 15 (quinze) dias após o evento, contendo a seguinte
documentação:

a) Certificado  ou  documento  equivalente  que  comprove  a  participação  e
apresentação do trabalho apoiado pelo presente Edital;
b) Relatório  descritivo das atividades das quais participou de Participação em
Evento, assinado pelo solicitante e chefia imediata.

13.2. No  caso  de  o  solicitante  ser  contemplado  e  não  participar  do  evento,  por
quaisquer  motivos,  o  mesmo deve encaminhar  justificativa  à PROGP,  providenciando a
devolução  integral  dos os  recursos  recebidos  à  UFSJ,  por  intermédio  de  Guia  de
Recolhimento à União - GRU.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

14.1. O apoio financeiro à participação no evento de capacitação fica condicionado à
disponibilidade orçamentária e financeira da UFSJ, no limite estabelecido por este Edital.
14.2. As chefias deverão planejar em conjunto com o servidor solicitante a liberação
para participação de cursos ou eventos de capacitação, de modo que o bom andamento das
atividades da unidade administrativa ou acadêmica não seja prejudicado e seja garantida a
capacitação do interessado.
14.3. Não serão ressarcidos valores de inscrição eventualmente pagos pelo servidor.
14.4. Os casos omissos serão  analisados  pela  PROGP para emissão de parecer e
decisão final.
14.5. Todo e qualquer pedido de esclarecimento com relação ao presente Edital e
outras informações devem serem feitos pelo e-mail sesed@ufsj.edu.br.
14.6. O presente edital terá validade de 6 (seis) meses contados de sua publicação e
poderá ser revogado, no todo ou em parte, a critério da PROGP, não implicando direito à
indenização ou reclamações de qualquer natureza.
14.7 Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

São João del-Rei, 26 de setembro de 2018.

Geunice Tinôco Scola
Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
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