
PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

I - IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  

Matrícula SIAPE: Matrícula UFPR: 

CPF: RG: 

Cargo: Classe: Nível/Padrão: Função: 

Lotação Unidade: 

R l  
Ramal (is) Tempo na UFPR: 

Data de Nascimento: Estado Civil: 

Filhos?   Não      Sim, quantos? _____________________________ 

Endereço residencial: Rua  Nº: 

Complemento: (apartamento, casa, bloco) Bairro: 

CEP: Cidade: Estado: 

Telefone: Celular: E-mail: 

I I – DADOS SOBRE O CURSO 

Nome do curso: 

Nome da Instituição de Ensino: 

Endereço da Instituição: Rua  Nº: 

CEP: Cidade: Estado: 

 
Nome do Programa para o qual se matriculou: 
E-mail: 

Início do Curso: 
Ano de conclusão: 

 
 

ATENÇÃO 
Antes de abrir o processo, o requerente deverá solicitar certidão de tempo de contribuição, junto a CAS – Central de Atendimento ao Servidor – no andar Térreo do prédio da 
PROGEPE. 

1. Imprimir, preencher, assinar o presente formulário, anexando:  

• certidão de tempo de contribuição; 

• termo de compromisso preenchido e assinado; 

• comprovante de matrícula ou declaração expedida pelo Programa de Pós Graduação, conforme  Edital; 

• declaração de que o curso é reconhecido, pelo MEC, emitida pela Instituição de ensino, com discriminação das disciplinas a serem cursadas; 

• declaração comprobatória de  que o horário dedicado à realização do curso  não coincide com o horário de trabalho , na UFPR , com assinaturas da chefia imediata e do 
requerente. 

2. Abrir processo na unidade de lotação ou na Central de Atendimento da PROGEPE. 

3. Encaminhar processo, com saída no SIE, para a UQ – Unidade de Qualificação. 

Rua Dr. Faivre, 590 – 3º - CEP 80060 – 140  Curitiba – Paraná       Fone 3360 4513 
 

 

 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Pró - Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 
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TERMO DE COMPROMISSO 
 
   

Eu, ______________________________________________________________________,   

matrícula do SIAPE nº _________________, lotado no (a) 

_____________________________________, sem prejuízo das cominações legais 

administrativas, Civis e Penais, declaro estar ciente que o Incentivo à Qualificação só será 

devido se, efetivamente, comprovada a matrícula no curso de 

____________________________conforme o Edital _________________________UFPR/ 

PROGEPE. 

 O não atendimento a este requisito implicará em suspensão do reembolso e 

devolução ao erário do valor recebido, porventura recebido, que será debitado conforme Art. 

6º §1º da Resolução nº 11/2012 – COPLAD. 

Declaro não receber nenhum tipo de auxílio regular ou bolsa do Governo Federal ou 

Instituição de Ensino Superior na qual participo como aluno (a). 

 Declaro que deverei ressarcir à UFPR os valores percebidos caso ocorra, durante o 

curso ou no prazo igual ao do recebimento do benefício, exoneração, aposentadoria, 

licença para tratamento de interesses particulares, redistribuição a outro órgão, 

posse em outro cargo inacumulável.     

 Declaro ainda ter total conhecimento do teor do Edital ___/_____, estando de acordo 

com todas as suas cláusulas, devendo proceder, a cada mês a entrega dos recibos de 

pagamento na Unidade de Qualificação e a cada semestre o relatório de atividades. 

 

 

Curitiba, ___________de _______________________de 20_____.  

 

Assinatura:__________________________________________ 
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