
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Superior

RESOLUÇÃO Nº 45/2021 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Aprova o Regulamento do
Programa Institucional para a
Qualificação
(PROQUALIFICAR) dos
Servidores do Instituto
Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais consagradas na Lei nº
11.892/2008 de 29/12/2008, publicada no D.O.U de 30/12/2008; com base no Decreto Presidencial de
11 de novembro de 2020, publicado no D.O.U. de 12 de Novembro de 2020; e,

   
considerando o que consta no Processo 23249.018422.2021-67;

considerando, ainda, a decisão do plenário deste Conselho Superior na 4ª Reunião
Extraordinária de 14 de dezembro de 2021; 

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Regulamento do Programa Institucional para a Qualificação
(PROQUALIFICAR) dos Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, conforme Anexo a esta Resolução.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições
em contrário. 

(assinado eletronicamente)
            CARLOS CESAR TEIXEIRA FERREIRA

               Presidente



Código Verificador:
Código de Auten cação:

Documento assinado eletronicamente por:

Carlos Cesar Teixeira Ferreira, REITOR - CD1 - GAB-REIT , em 15/12/2021 21:08:18.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 15/12/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:

371926
408e5e6661



 
 

 
  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

CONSELHO SUPERIOR 
 

 

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSUP Nº 045/21, DE 15.12.2021 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO  DOS SERVIDORES DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO-IFMA  

 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Resolução regulamenta o Programa Institucional para a Qualificação –

PROQUALIFICAR – o qual trata da concessão de auxílio financeiro destinado aos servidores 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA – que estejam 

realizando, em serviço, ações de qualificação em instituição privada no País, com pagamento 

de mensalidade, de acordo com o disposto nesta Resolução obedecidas as disposições da Lei 

Nº  8.112/90, o Decreto Presidencial nº 9.991/2019 e alterações, Regimento Interno do IFMA 

e legislação federal vigente. 

Art. 2º O PROQUALIFICAR tem por objetivos: 

I. atender às necessidades de desenvolvimento de pessoal do IFMA, definidas no Plano de 

Desenvolvimento de Pessoas – PDP, o qual deve estar em conformidade com a Política de 

Desenvolvimento de Pessoas, Projeto Pedagógico Institucional – PPI, Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI e com o Planejamento Estratégico – PE;  

II. otimizar e expandir as atividades institucionais, alinhadas à atribuição do Cargo Efetivo, 

Cargo de Direção (CD), Função Gratificada (FG) ou Função Comissionada de Curso 

(FCC), quando for o caso; 

III. incentivar as ações de qualificação realizadas em serviço; 

IV. elevar o nível de qualificação dos servidores para melhoraria da educação profissional 

técnica e tecnológica do IFMA; 

V. contribuir com a qualificação dos servidores do IFMA para um nível de educação formal 

(graduação, especialização, mestrado e doutorado) imediatamente superior ao que o 

servidor possui; e 

VI. otimizar a utilização de recursos públicos.  

Art. 3º As disposições desta Resolução aplicam-se a todos os servidores integrantes do quadro 

de pessoal ativo permanente que estejam em exercício no IFMA. 
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Art. 4º A realização do PROQUALIFICAR está condicionada à existência de disponibilidade 

orçamentária para este fim nos Campi e/ou Reitoria. 

Art. 5º A gestão do PROQUALIFICAR será realizada pela Pró-Reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional – PROPLADI. 

Art. 6º A classificação do servidor beneficiário do PROQUALIFICAR será regida por meio de 

edital próprio da PROPLADI. 

Art. 7º É vedada a concessão de auxílio financeiro do PROQUALIFICAR ao servidor que: 

I. possua escolaridade/titulação equivalente ou superior em qualquer área do nível 

pretendido; 

II. esteja matriculado em curso de graduação, especialização, mestrado ou doutorado ofertado 

por instituições de ensino estrangeiras; 

III. esteja afastado para participação em Programa de Programa de Pós Graduação Stricto 

Sensu ou Pós Doutorado, no País ou no exterior; ou 

IV. esteja matriculado em curso de graduação, especialização, mestrado ou doutorado ofertado 

por instituições de ensino públicas. 

Parágrafo único: Os auxílios financeiros dos programas de qualificação institucional 

financiados pela CAPES (PIQDTet), Doutorado Interinstitucional (DINTER) ou Mestrado 

Interinstitucional (MINTER) e REAMEC, ou contratos e acordos firmados pelo IFMA seguirão 

os critérios e procedimentos específicos adotados por esses Programas. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 8º Para fins desta Resolução, serão adotadas as seguintes definições: 

I. mês: considera-se o período de 30(trinta) dias corridos; 

II. Plano de Desenvolvimento de Pessoas-PDP: plano elaborado anualmente por cada órgão e 

entidade integrante do SIPEC, que vigorará no exercício seguinte, a partir do levantamento 

das necessidades de desenvolvimento relacionadas à consecução dos objetivos 

institucionais;  

III. servidor beneficiário: é o servidor pertencente ao quadro de pessoal efetivo do IFMA e em 

exercício no IFMA, regularmente matriculado em curso de graduação, especialização, 

mestrado ou doutorado, em instituições de ensino privadas, no País, com pagamento de 

mensalidade, e que receba o auxílio do PROQUALIFICAR;  
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IV. pós-graduação stricto sensu: programas em nível de mestrado e doutorado autorizados pela 

CAPES, realizados no País; 

V. qualificação: processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal, por meio 

do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, de acordo com o Planejamento 

Estratégico do IFMA e atendidas as exigências de relação da qualificação com o 

cargo/ambiente organizacional e competências desempenhadas no âmbito da Instituição; 

VI. graduação: curso de graduação, ministrado por instituição nacional devidamente 

credenciada, de acordo com a legislação em vigor; 

VII. especialização: Cursos de Pós-Graduação lato sensu que têm por objetivo preparar 

profissionais já graduados, em áreas específicas de estudos, com carga horária mínima de 

360 (trezentos e sessenta) horas, nos termos da legislação vigente; 

VIII. mestrado: curso de pós-graduação stricto sensu que tem por objetivo fundamental o 

aprofundamento do conhecimento profissional e acadêmico, bem como o desenvolvimento 

de habilidades para execução de pesquisa em áreas específicas, de acordo com a legislação 

em vigor; 

IX. doutorado: curso de pós-graduação stricto sensu que tem por objetivo o desenvolvimento 

de habilidades para condução de pesquisas originais e independentes em áreas específicas, 

de acordo com a legislação em vigor. 

 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS 

Art. 9º O servidor poderá participar do PROQUALIFICAR desde que, cumulativamente: 

I. atenda aos critérios dispostos no art.10; 

II. obtenha classificação em processo seletivo do IFMA, por meio de edital, de acordo com as 

disposições desta Resolução e legislação vigente; e 

III. obtenha o deferimento do processo de solicitação do auxílio financeiro do 

PROQUALIFICAR.  

Art. 10. O servidor deverá atender aos seguintes requisitos: 

I. pertencer ao quadro de pessoal efetivo do IFMA e estar em exercício no IFMA; 

II. estar regularmente matriculado, como aluno regular, em curso de: 



 
 

 
  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

CONSELHO SUPERIOR 
 

a) graduação em Instituição de Ensino Superior privada, no País, reconhecida pelo MEC, 

sendo esta obrigatoriamente a instituição certificadora da escolaridade ou da titulação a 

ser alcançada; ou 

b) especialização em Instituição de Ensino Superior privada, no País, reconhecida pelo MEC, 

sendo esta obrigatoriamente a instituição certificadora da escolaridade ou da titulação a 

ser alcançada; ou 

c) mestrado em Instituição de Ensino Superior privada, no País, reconhecido pelo MEC e 

recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-

CAPES, com a nota do Programa maior ou igual a 3(três); ou 

d) doutorado em Instituição de Ensino Superior privada, no País, reconhecido pelo MEC e 

recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-

CAPES, com a nota do Programa maior ou igual a 4(quatro). 

III. que a qualificação seja realizada em serviço; 

IV. que a qualificação pleiteada esteja prevista no PDP do IFMA vigente; 

V. não possuir escolaridade ou titulação, equivalente ou superior, em qualquer área 

pretendida;  

VI. que durante o período de vigência de participação no PROQUALIFICAR não receba bolsa, 

auxílio ou reembolso do IFMA ou de outra agência financiadora, pública ou privada que 

fomente à qualificação do servidor; 

VII. não estar em gozo de licenças ou afastamentos previstos nos art. 84, 85, 86, 87,91, 92, 93, 

94, 95 e 96-A da Lei nº 8.112/90; 

VIII. ter, no mínimo, 5(cinco) anos remanescentes para integralizar o tempo legalmente 

estabelecido para a aposentadoria por tempo de serviço; 

IX. na forma da legislação vigente, não esteja respondendo a: 

a) sindicância ou a Processo Administrativo Disciplinar no IFMA; e/ou 

b) censura ética no âmbito da Comissão de Ética do IFMA. 

X. que a linha de pesquisa ou a área do curso/programa esteja alinhada ao desenvolvimento 

do servidor nas competências relativas: 

a) à sua Unidade de exercício ou de Lotação; ou 

b) à sua carreira ou cargo efetivo; ou 

c) ao seu Cargo de Direção (CD), Função Gratificada (FG) ou Função Comissionada de 

Curso (FCC), quando for o caso. 
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XI. Possua currículo atualizado no SIGEPE- Banco de Talentos em atendimento ao inciso II do 

art. 28 e art. 40 da Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME Nº 21, de 1º de fevereiro 

de 2021 e à legislação vigente. 

CAPÍTULO IV 

DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

Art. 11. O auxílio financeiro do PROQUALIFICAR será concedido na forma de reembolso de 

mensalidade do curso/programa aos servidores que atendam ao disposto nesta Resolução. 

§1º O reembolso ocorrerá mensalmente, mediante a apresentação de comprovante de 

mensalidade paga, observado o limite do valor do auxílio, conforme estabelecido na Seção II 

deste Capítulo. 

§2° O reembolso se limitará ao tempo regular de duração do curso ou programa; 

§3º É vedada a concessão do auxílio financeiro do PROQUALIFICAR para custeio de: 

a) matrícula, multas, juros, taxa; e/ou 

b) reposição ou qualquer outra despesa que não seja exclusivamente a mensalidade do 

curso/programa. 

Seção I  

Do Orçamento 

Art. 12. Observada a disponibilidade orçamentária anual e o planejamento institucional, o 

IFMA poderá destinar orçamento para o PROQUALIFICAR que será objeto de seleção de 

servidores por meio de edital. 

Parágrafo Único. O disposto no caput deverá prever a concessão do auxílio financeiro aos 

servidores selecionados por meio de edital até a finalização do curso/programa, respeitado o 

disposto nos §§1º, 2º e 3º do art.11 desta Resolução. 

Art.13. O orçamento destinado ao PROQUALIFICAR correrá por conta da Ação Orçamentária 

4572- Capacitação. 

Art. 14. O orçamento para o PROQUALIFICAR será proveniente do orçamento dos Campi, 

salvo quando se tratar de servidores da Reitoria cujo pagamento correrá por conta do 

orçamento da Reitoria. 

Art.15. A concessão de auxílio financeiro do PROQUALIFICAR oriundas de financiamento da 

Reitoria, poderá ser objeto de ações sistêmicas envolvendo todas as Unidades deste IFMA. 



 
 

 
  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

CONSELHO SUPERIOR 
 

Art.16. Em caso de indisponibilidade orçamentária ou por motivo de força maior devidamente 

fundamentado, os Campi ou PROPLADI, conforme o caso, poderá suspender ou cancelar os 

auxílios financeiros destinados ao PROQUALIFICAR. 

 

Seção II 

Do valor do auxílio 

Art. 17. O valor do auxílio financeiro do PROQUALIFICAR poderá ser concedido até o limite 

mensal de:  

I. R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para graduação; ou 

II. R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para especialização; ou 

III. R$ 700,00 (setecentos reais) para mestrado; ou  

IV. R$ 900,00 (novecentos reais) para doutorado. 

Parágrafo único. Sendo o valor da mensalidade inferior ao valor do auxílio financeiro do 

PROQUALIFICAR, o IFMA realizará o reembolso até o valor da mensalidade apresentada pelo 

servidor.  

Seção III  

O quantitativo de auxílio financeiro  

Art. 18. O quantitativo de auxílio financeiro dependerá de existência de disponibilidade 

orçamentária anual para este fim, o planejamento institucional e interesse da Administração, 

conforme disponibilidade orçamentária prevista na Seção I deste Capítulo.  

§1º O quantitativo para cada Campi será estabelecido por sua Diretoria Geral e, na Reitoria, 

pela PROPLADI. 

§ 2º A Unidade deverá priorizar o quantitativo de auxílios aos servidores com menor titulação 

em exercício da sua unidade. 

§3º A Unidade deverá considerar os auxílios já concedidos em anos anteriores para as novas 

ofertas. 

Art. 19. O quantitativo de auxílio financeiro a ser concedido pelo PROQUALIFICAR constará 

no edital de seleção. 

Seção IV 

Da forma e manutenção do pagamento 
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Art. 20. O auxílio financeiro do PROQUALIFICAR será pago na forma de reembolso mensal, 

na conta bancária do servidor beneficiário, não sendo aceito conta bancária em nome de 

terceiros. 

Art. 21. Obedecido o disposto no art. 19, o pagamento do auxílio financeiro do 

PROQUALIFICAR será realizado mediante a apresentação pelo servidor dos seguintes 

documentos: 

a) homologação do resultado do edital de seleção em que conste o nome do servidor; 

b) declaração atualizada de matrícula;  

c) declaração informando o período de duração do curso ou programa objeto de aprovação do 

servidor no edital de seleção do PROQUALIFICAR; 

d) contrato de prestação de serviços em que conste o valor total do curso/programa e a 

quantidade de parcelas ou documento equivalente expedido pela Instituição promotora; 

e) documento de cobrança da mensalidade do curso/programa; e 

f) comprovante de pagamento do documento de cobrança da mensalidade que vença a partir 

do mês subsequente da homologação do edital. 

§1º. O contrato de prestação de serviços deverá ser em nome do servidor. 

§2º. O comprovante de pagamento do documento de cobrança da mensalidade deverá ser em 

nome do servidor, não sendo aceito mensalidades pagas por terceiros. 

Art. 22. Cada mensalidade do auxílio financeiro do PROQUALIFICAR será atribuída a um 

servidor, sendo vedado o seu fracionamento sob qualquer pretexto. 

Art. 23. A manutenção do auxílio financeiro do PROQUALIFICAR, durante os prazos 

estabelecidos no edital, estará vinculada a: 

I. existência de disponibilidade orçamentária; e 

II. ao atendimento do disposto nesta Resolução. 

Seção V  

Da vigência do auxílio financeiro 

Art. 24. Respeitada a anualidade do orçamento, o prazo de vigência do auxílio financeiro do 

PROQUALIFICAR será a partir do mês subsequente da data homologação do edital até a última 

parcela da mensalidade constante no contrato de prestação de serviços do curso ou programa. 

Art. 25. A vigência do auxílio financeiro do PROQUALIFICAR não será objeto de prorrogação. 
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CAPÍTULO V 

DO PROCESSO SELETIVO 

Seção I  

Da finalidade e dos critérios  

Art. 26. O processo seletivo tem por finalidade definir a ordem de classificação dos servidores 

visando: 

I. parametrizar e oportunizar de forma equânime e transparente as concessões dos auxílios 

financeiros do PROQUALIFICAR aos servidores do IFMA; 

II. subsidiar as tomadas de decisões institucionais conforme os objetivos estabelecidos no art. 

2º desta Resolução; 

Art. 27. O processo seletivo para o PROQUALIFICAR terá por parâmetro a minuta do edital 

de referência, sob responsabilidade da PROPLADI, observando-se os critérios de elegibilidade 

isonômicos, transparentes e as disposições desta Resolução. 

Art. 28. São critérios para participação no processo seletivo os requisitos estabelecidos no art. 

10 desta resolução. 

Seção II 

Do quantitativo de auxílio financeiro para o processo seletivo 

Art. 29. O quantitativo de auxílio financeiro para o processo seletivo será dimensionado pelos 

Campi ou Reitoria, conforme o caso, e dependerá da disponibilidade orçamentária para este 

fim, o planejamento interno e o interesse da Administração, conforme estabelecido no Capítulo 

IV desta Resolução.  

Seção III  

Dos editais 

Art. 30. O servidor deverá concorrer ao edital de sua Unidade de Exercício. 

Art. 31. O edital será cadastrado, lançado e acompanhado no Sistema Unificado de 

Administração Pública – SUAP e publicado no sítio oficial do IFMA. 

Art. 32. O lançamento do edital dependerá da existência de disponibilidade orçamentária 

conforme estabelecido no art. 14 desta Resolução. 
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Subseção I 

Da elaboração,c execução e da estrutura do edital 

Art. 33. A PROPLADI será responsável pela elaboração da minuta do edital de referência que 

subsidiará a execução do processo seletivo. 

Parágrafo Único. Ficará a cargo dos Campi ou da Reitoria, conforme o caso, tendo por 

parâmetro o edital de referência, a execução do processo seletivo de que trata o caput. 

Art. 34. Será constituída uma Comissão para a condução e execução do edital, por um período 

de 6(seis) meses, em cada Campus e Reitoria. 

§ 1º A comissão de que trata este artigo será formada por servidores Docentes e Técnico-

Administrativos em Educação e será composta de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 

(cinco) membros. 

§ 2º A comissão será presidida, preferencialmente, pelo titular da Unidade de Gestão de Pessoas 

(ou de unidade equivalente a esta), em cada Campus e na Reitoria. 

Art. 35. O edital deverá contemplar, no mínimo, em sua estrutura: 

I. do objetivo; 

II. do público-alvo; 

III. do quantitativo de auxílios; 

IV. dos requisitos para a participação; 

V. das inscrições; 

VI. da classificação; 

VII. das impugnações e recursos; 

VIII. dos resultados; 

IX. do cronograma; 

X. das disposições finais. 

Subseção II 

Da inscrição 

Art. 36. Para inscrever-se no processo seletivo, o servidor deverá apresentar os seguintes 

documentos: 
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I. inscrição preenchida no SUAP; 

II. trecho do PDP do IFMA vigente onde esteja indicada a previsão da participação na 

graduação, especialização, mestrado ou doutorado pleiteado  

III. comprovação: 

a) por meio de declaração ou documento equivalente emitido pela instituição promotora 

de que o curso de graduação esteja reconhecido pelo MEC; ou 

b) por meio de declaração ou documento equivalente emitido pela instituição promotora 

de que a especialização esteja credenciada pelo MEC; ou  

c) extraída da Plataforma Sucupira (https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/) de que o 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, no País, se encontra reconhecido pelo 

MEC e recomendado pela CAPES e reconhecido pelo Conselho Nacional de 

Educação-CNE/MEC devendo o Programa de Mestrado apresentar conceito igual ou 

superior a 3 (três) e o Programa de Doutorado apresentar conceito igual ou superior 

a 4 (quatro) . 

IV. declaração expedida pelo servidor  solicitante (ANEXO II) de que a graduação, 

especialização, mestrado ou doutorado, está alinhado com: 

a) a área de atribuição do seu cargo efetivo; ou  

b) ao Cargo de Direção (CD), Função Gratificada (FG) ou Função Comissionada de 

Curso (FCC), quando for o caso; ou  

c) a área de competência da sua Unidade de exercício ou de lotação no âmbito do 

IFMA. 

V. ficha de situação funcional atualizada extraída no SUAP para atendimento dos incisos I, 

V, VII e VIII do art. 10 desta Resolução; 

VI. declaração da chefia imediata do servidor da carreira dos cargos Técnico-Administrativos 

em Educação informando o ambiente organizacional de atuação do servidor, conforme 

modelo ANEXO III; 

VII. cópia do termo de posse , para os casos dos servidores da carreira do Magistério federal; 

VIII. documento assinado pelo servidor em que declare a sua maior titulação; 

IX. cópia do currículo atualizado extraído do SIGEPE- Banco de Talentos; 

X. certidão negativa atualizada expedida pela Corregedoria do IFMA, onde conste que o 

servidor não está respondendo processo administrativo disciplinar ou sindicância; 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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XI. certidão negativa atualizada expedida pela Comissão de Ética do IFMA, onde conste que 

o servidor não servidor não possua registros de penalidade de censura ética aplicada por 

esta Comissão. 

XII. declaração atualizada de matrícula, emitida pela Instituição Promotora, em que conste: 

a) tipo de curso/programa; 

b) nome do curso; 

c) modalidade, se presencial, a distância ou híbrida;  

d) período de início e finalização do curso ou programa;  

e) carga horária total do curso; e 

f) local de realização, no caso de ação de qualificação na modalidade presencial; 

§1º A entrega dos documentos especificados no art. 37 é condição si ne qua non para a inscrição 

e o seu descumprimento implicará no indeferimento da inscrição. 

§2º Compete ao servidor a regularização dos dados de sua ficha funcional com a Unidade de 

Gestão de Pessoas de sua Unidade de Exercício para a atualização dos dados no SUAP. 

Subseção III  

Da classificação e do resultado 

Art. 37. A classificação dos servidores no processo seletivo obedecerá à ordem decrescente do 

total de pontos obtidos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no ANEXO V desta 

Resolução. 

Parágrafo Único. Como critério de desempate, considerar-se-á, nesta ordem: 

I. menor grau de titulação; 

II. maior tempo de efetivo exercício no IFMA, contado em dias; 

III. maior idade cronológica, contada em dias. 

Art. 38. O resultado final do processo seletivo homologará a lista de classificação dos 

servidores, por ordem decrescente de pontos, especificando o curso/programa para o qual o 

servidor receberá o auxílio. 

§ 1º O resultado final obedecerá ao total do quantitativo de auxílios financeiros para o Programa 

PROQUALIFICAR disponibilizado no edital de seleção. 
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CAPÍTULO VI 

Do processo de solicitação do pagamento 

Art. 39. O servidor protocolará em processo eletrônico, à Unidade de Gestão de Pessoas da sua 

Unidade de Exercício, o pedido de pagamento do auxílio financeiro do PROQUALIFICAR das 

mensalidades que vençam a partir do mês subsequente da data da homologação do resultado do 

processo seletivo até a finalização do curso/programa, respeitado o disposto nos §§1º, 2º e 3º 

do art.11 desta Resolução.  

Art. 40. O servidor deverá instruir o processo de solicitação do auxílio financeiro do 

PROQUALIFICAR obrigatoriamente com os seguintes documentos: 

I.  requerimento para solicitação do pagamento do auxílio financeiro do 

PROQUALIFICAR (ANEXO I) devidamente preenchido; 

II. resultado da homologação do edital do PROQUALIFICAR em que conste sua 

aprovação; 

III. termo de compromisso e responsabilidade devidamente assinado, (ANEXO IV); 

IV. declaração atualizada de matrícula, emitida pela Instituição Promotora, em que conste: 

a) tipo de curso/programa 

b) nome do curso;  

c) modalidade, se presencial, a distância ou híbrida;  

d) período da realização;  

e) carga horária total do curso; e 

f) local de realização, no caso de ação de qualificação na modalidade presencial; 

V. comprovação do pagamento do curso de graduação, especialização, mestrado ou 

doutorado, conforme o caso, por meio dos seguintes documentos: 

a) contrato de prestação de serviços em que conste o valor total da ação e a quantidade de 

parcelas; 

b) documento de cobrança do pagamento da mensalidade do curso/programa em nome do 

servidor que vença a partir do mês subsequente da homologação do edital; e 

c) comprovante de pagamento da mensalidade que vença a partir do mês subsequente da 

homologação do edital. 
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Art. 41. Caberá à Unidade de Gestão de Pessoas da Unidade de exercício do servidor, a 

verificação e análise dos documentos constantes no art. 40, desta Resolução. 

§ 1º Caso seja verificado que o servidor possua pendência de apresentação de alguma 

documentação, os autos serão remetidos ao servidor para apresentação dos documentos 

necessários no prazo de até 5(cinco) dias úteis. 

§ 2º Em caso de não atendimento do disposto no parágrafo anterior, o servidor terá seu pedido 

indeferido, na forma desta Resolução, respeitado o prazo de interposição de recurso em até 

5(cinco) dias úteis. 

Art. 42. Atendido ao disposto no art. 40 desta Resolução, o processo deverá ser instruído pelos 

Órgãos de gestão do IFMA, devendo ser anexados os seguintes documentos: 

I. ficha de situação funcional atualizada extraída no SUAP; 

II. manifestação da Unidade de Gestão de Pessoas da Unidade de exercício do servidor, 

indicando sua concordância e aprovação justificada quanto à solicitação a partir da análise 

da documentação apresentada pelo requerente; 

III. anuência da Direção Geral, para os caso de servidores em exercício nos Campi, ou da 

PROPLADI, para o casos de servidores em exercício na Reitoria; e 

IV. pagamento a ser realizado pela Unidade de Administração da Unidade de Exercício do 

servidor.  

Art. 43. Após a solicitação inicial de pagamento do auxílio financeiro do PROQUALIFICAR, 

o servidor deverá protocolar mensalmente à Unidade de Gestão de Pessoas da sua Unidade de 

Exercício a comprovação do pagamento do curso de graduação, especialização , mestrado ou 

doutorado, conforme o caso, por meio dos seguintes documentos: 

I. documento de cobrança do pagamento da mensalidade do curso/programa em nome do 

servidor que vença a partir do mês subsequente da homologação do edital; e 

II. comprovante de pagamento da mensalidade que vença a partir do mês subsequente da 

homologação do edital. 

Art. 44. O prazo para o protocolo da solicitação de pagamento será até o décimo dia útil de cada 

mês. 

 

CAPÍTULO VII 

Dos deveres e obrigações 

Art. 45. O servidor beneficiado pelo PROQUALIFICAR deverá cumprir os seguintes deveres 

e obrigações: 
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I. permanecer no quadro de pessoal ativo permanente do IFMA, salvo em casos fortuito ou 

de força maior: 

a) durante o período da concessão do auxílio financeiro; e 

b) após a conclusão do curso, por um período não inferior ao do período do recebimento do 

auxílio financeiro; 

II. obter a certificação/diplomação da qualificação que justificou o objeto da concessão do 

auxílio financeiro do PROQUALIFICAR; 

III. entregar as documentação exigidas de acordo com os arts 41, 44 e 45 desta Resolução. 

IV. manter o currículo atualizado no SIGEPE- Banco de Talentos; 

V. realizar prestação de contas do auxílio financeiro do PROQUALIFICAR , no prazo de até 

30 (trinta) dias do pagamento da última mensalidade paga pelo IFMA, devendo apresentar 

à Unidade de Gestão de Pessoas de sua Unidade de exercício:  

a) certificado de conclusão ou documento que comprove a participação; e 

b) histórico escolar. 

VI. não receber do IFMA ou de outra agência financiadora, pública ou privada, durante o 

período de vigência de participação no referido programa, outra bolsa ou reembolso que 

fomente a qualificação; 

VII. protocolar, mensalmente, à Unidade de Gestão de Pessoas de sua Unidade de exercício, o 

documento de cobrança e o seu respectivo comprovante de pagamento, conforme o art. 44 

desta Resolução; 

VIII. responder, nos prazos estabelecidos, as informações que vierem a ser solicitadas pelo 

IFMA. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos incisos I, II, III, V, VI e VII deste artigo 

sujeitará o servidor ao ressarcimento dos gastos com a sua qualificação ao IFMA, na forma da 

legislação vigente. 

Art. 46 O servidor beneficiário do PROQUALIFICAR deverá firmar Termo de Compromisso 

e Responsabilidade (ANEXO IV) em que conste, no mínimo, os deveres e obrigações 

estabelecidas no art. 45, desta Resolução. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS IMPEDIMENTOS, DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO 
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Seção I 

Dos impedimentos 

Art. 47. Ficarão impedidos de continuar no PROQUALIFICAR o servidor que: 

I. não comprovar a participação efetiva na ação de qualificação objeto do pagamento do 

PROQUALIFICAR; 

II. não comprovar o pagamento da mensalidade da qualificação;  

III. não atender aos deveres e obrigações estabelecidos neste regulamento; 

IV. receba do IFMA ou de outra agência financiadora, pública ou privada, durante o período 

de vigência de participação no referido programa, outra bolsa ou reembolso que fomente a 

qualificação; ou 

V. for desligado do curso/programa. 

Seção II 

Da suspensão 

Art. 48. A Direção Geral dos Campi ou a PROPLADI, conforme o caso, poderá suspender, a 

qualquer momento, o auxílio financeiro do PROQUALIFICAR caso se verifique o não 

cumprimento das normas estabelecidas nesta Resolução ou por motivos relacionados à 

indisponibilidade orçamentária desde que devidamente fundamentado. 

Seção III 

Do cancelamento (caso fortuito ou força maior) 

Art. 49. O cancelamento do PROQUALIFICAR poderá ocorrer: 

I. a pedido do servidor beneficiário; ou 

II. pela Direção Geral dos Campi ou a PROPLADI, conforme o caso. 

Art. 50.  Em caso de solicitação de cancelamento a pedido do servidor beneficiário, este deverá 

encaminhar pedido devidamente fundamentado por meio de processo à Direção Geral dos 

Campi ou a PROPLADI, conforme o caso, que analisará a solicitação e emitirá manifestação. 

Art. 51. O pedido de cancelamento do auxílio financeiro do PROQUALIFICAR pelo servidor 

beneficiário por motivos de saúde será encaminhado para manifestação da unidade SIASS. 

Art. 52. O cancelamento do auxílio financeiro do PROQUALIFICAR, a pedido do servidor, 

acarretará na obrigação de restituir ao erário os valores recebidos, devidamente corrigidos e 

atualizados, salvo motivo de caso fortuito ou força maior, apurado em processo administrativo. 
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Art. 53. A Direção Geral dos Campi ou a PROPLADI, conforme o caso, poderá cancelar, a 

qualquer momento, o auxílio financeiro do PROQUALIFICAR caso se verifique: 

I. o não cumprimento pelo servidor das normas estabelecidas nesta resolução devidamente 

fundamentado; ou 

II. por motivos relacionados a indisponibilidade orçamentária devidamente fundamentado. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 54. O auxílio financeiro do PROQUALIFICAR, de que trata esta Resolução, será: 

I. coordenado pela Unidade de Gestão de Pessoas dos Campi ou Reitoria, conforme o caso; 

e  

II. supervisionado pela PROPLADI. 

Parágrafo Único. A PROPLADI poderá emitir orientações e informações complementares para 

fins de implementação desta Resolução, caso necessário. 

Art. 55. A PROPLADI é a responsável, no âmbito do IFMA, pela gestão dos riscos referentes 

e decorrentes da implementação das ações de que tratam esta Resolução. 

Art. 56. O IFMA poderá, no interesse institucional, adotar edital de fluxo contínuo obedecendo 

as disposições desta Resolução. 

Parágrafo Único. A minuta do edital de fluxo contínuo será de responsabilidade da PROPLADI. 

Art. 57. O processo de solicitação de pagamento de auxílio financeiro para a qualificação de 

que trata o Capítulo VI, desta Resolução, será eletrônico e tramitado via Sistema Unificado de 

Administração Pública-SUAP do IFMA. 

Art. 58. Para efeito desta Resolução, serão aplicadas subsidiariamente as disposições da Lei nº 

9.784/99, no que couber. 

Art. 59. Os casos omissos serão deliberados pelo Reitor, após manifestação da PROPLADI. 

Art. 60. Esta Resolução deverá ser revisada a cada 5 (cinco) anos ou se houver necessidade, de 

acordo com o interesse Institucional, devendo ser submetida à apreciação e deliberação do 

Conselho Superior do IFMA. 

Art. 61. Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior do IFMA, revogando-se as demais disposições em contrário. 
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ANEXO I: Modelo de requerimento para solicitação de auxílio financeiro do PROQUALIFICAR 

SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROQUALIFICAR 

DADOS DO SERVIDOR BENEFÍCIÁRIO 

NOME:  

CARGO:  

FUNÇÃO (se houver):  

SIAPE:  

CAMPUS DE EXERCÍO  

 

DADOS DO EDITAL PROQUALIFICAR 

Nº DO EDITAL  

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

NOME DA INSTITUIÇÃO:  

TIPO DE AÇÃO: (   ) GRADUAÇÃO  (   ) ESPECIALIZAÇÃO 

(   ) MESTRADO      (   ) DOUTORADO 

NOME DO CURSO/PROGRAMA  

ANO DE INÍCIO DO CURSO  

ANO DE TÉRMINO DO CURSO  

CARGA HORÁRIA TOTAL  

PAÍS/CIDADE  

VALOR DA MENSALIDADE (R$)  

 

CHECK-

LIST 
DOCUMENTOS APRESENTADOS: 

 Resultado da homologação do edital do PROQUALIFICAR 

 Termo de Compromisso e Responsabilidade 

 Declaração atualizada de matrícula emitida pela Instituição Promotora 

 Contrato de prestação de serviços educacionais da Instituição Promotora; 

 
Documento de cobrança do pagamento da mensalidade do curso/programa em nome do 

servidor que vença a partir do mês subsequente da homologação do edital 

 Comprovante de pagamento da mensalidade curso/programa; 

 

Solicito o pagamento do auxílio financeiro do PROQUALIFICAR referente ao mês de 

_________________, conforme comprovante de pagamento da mensalidade que vence a partir do 

mês subsequente da homologação do edital supracitado. 

 

Local e Data 

_____________________________ 

Assinatura do(a) servidor(a)  
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ANEXO II – Modelo de Declaração que a qualificação está alinhada com a área de atribuição 

do seu cargo efetivo, com seu Cargo de Direção (CD), Função Gratificada (FG) ou Função 

Comissionada de Curso (FCC), quando for o caso ou com a área de competência da sua Unidade 

de exercício ou de Lotação no âmbito do IFMA. 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, ___________________________, matricula SIAPE nº ____________________, em 

exercício ____________________________, pertencente ao cargo efetivo de 

________________ declaro para o devidos fins que a qualificação a qual venho requerer o 

pagamento do auxílio financeiro estará alinhada com a área com a minha monografia/o meu o 

projeto de pesquisa a ser desenvolvido no curso/programa e estará alinhado com (    ) a área de 

atribuição do seu cargo efetivo, (   ) com seu Cargo de Direção (CD), (    )  Função Gratificada 

(FG) ou (     ) Função Comissionada de Curso (FCC) ou com (    ) a área de competência da sua 

Unidade de exercício ou de Lotação no âmbito do IFMA. 

 

Local e Data 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) servidor(a)  
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ANEXO III – Modelo de declaração da chefia imediata do servidor da carreira dos cargos 

Técnico-Administrativos em Educação informando o ambiente organizacional de atuação do 

servidor: 

DICAÇÃO DE AMBIENTE ORGANIZACIONAL – IFMA                       

SERVIDOR: 

MATRÍCULA SIAPE: SETOR/DEPARTAMENTO: 

CARGO EFETIVO: 

DPRINCIPAIS ATIVIDADES 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

 

 

 

 

AMBIENTES 
Indicação do 

Ambiente 
Observações 

1. Administrativo (   )  

2. Infra-estrutura (   )  

3.Ciências Humanas, Jurídicas e Econômicas (   ) 
 

4. Ciências Biológicas (   )  

5. Ciências Exatas e da Natureza (   ) 
 

6. Ciências da Saúde (   )  

7. Agropecuário (   )  

8. Informação (   )  

9.Artes, Comunicação e Difusão (   ) 
 

10. Marítimo, Fluvial e Lacustre (   ) 
 

OBS: Preencher apenas 1(um) ambiente 

 

Local _____/_________/______                                Local ______/_______/_____ 

_________________________                                     ________________________ 

                  Chefia Imediata                                                                  Servidor  
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ANEXO IV: Modelo de Termo de Compromisso e Responsabilidade 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

Pelo presente Termo de Compromisso e Responsabilidade, 

eu_____________________________________________________________ ocupante do 

cargo efetivo de _______________________________________ matrícula SIAPE 

nº________________________, em exercício no __________________________________, 

manifesto em caráter irrevogável minha inteira concordância com as normas, critérios e 

procedimentos estabelecidos, deveres e obrigaçãoes como disposto na Resolução nº ____ 

comprometo-me a: 

I. permanecer no quadro de pessoal ativo permanente do IFMA, salvo em casos fortuito 

ou de força maior: 

a) durante o período da concessão do auxílio financeiro; e 

b) após a conclusão do curso, por um período não inferior ao do período do recebimento 

do auxílio financeiro; 

II. obter a certificação/diplomação da qualificação que justificou o objeto da concessão do 

auxílio financeiro do PROQUALIFICAR; 

III. entregar as documentação exigidas de acordo com os arts 41, 44 e 45 desta Resolução. 

IV. manter o currículo atualizado no SIGEPE- Banco de Talentos; 

V. realizar prestação de contas do auxílio financeiro do PROQUALIFICAR , no prazo de 

até 30 (trinta) dias do pagamento da última mensalidade paga pelo IFMA, devendo apresentar 

à Unidade de Gestão de Pessoas de sua Unidade de exercício:  

a) certificado de conclusão ou documento que comprove a participação; ou 

b) histórico escolar. 

VI. não receber do IFMA ou de outra agência financiadora, pública ou privada, durante o 

período de vigência de participação no referido programa, outra bolsa ou reembolso que 

fomente a qualificação; 

VII. protocolar, mensalmente, à Unidade de Gestão de Pessoas de sua Unidade de exercício, 

o documento de cobrança e o seu respectivo comprovante de pagamento, conforme o art. 44 

desta Resolução; 

VIII. responder, nos prazos estabelecidos, as informações que vierem a ser solicitadas pelo 

IFMA. 

IX. O descumprimento do disposto nos incisos I, II, III, V, VI e VII deste termo sujeitará o 

servidor ao ressarcimento dos gastos com seu afastamento ao IFMA, na forma da legislação 

vigente. 

 

Local e Data 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) servidor(a)
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ANEXO V- TABELA DE PONTUAÇÃO PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 

 

ORDEM CRITÉRIO LIMITE PONTUAÇÃO 

1 
TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO 

Tempo de efetivo exercício no IFMA, por ano 30 pontos 01, por ano 

2 

ÚLTIMA TITULAÇÃO DO SERVIDOR 

Nível Médio/Técnico 

20 pontos 

20 

Graduação 15 

Especialista 12 

Mestrado 10 

3 
ALINHAMENTO DO CURSO/PROGRAMA COM A ÁREA DE ATUAÇÃO 

DO SERVIDOR 

3.1 Para o caso de docentes 

 
Na mesma área registrada no termo de posse 

ou na área de educação 20 pontos 
20 

 No mesmo Eixo Tecnológico 10 

3.2 Para Técnicos Administrativos em Educação 

 

Com relação direta ao ambiente 

organizacional informado na ficha de 

ambiente organizacional  
20 pontos 

20 

 

Com relação indireta ao ambiente 

organizacional informado na ficha de 

ambiente organizacional  

10 

TOTAL 90 pontos  

 


