Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Comitê Gestor de Incentivo à Capacitação e Qualificação
1 No dia 3/11/2015, às 13h30, reuniram-se na Sala do Setor de Formação Permanente/PROGEPE,
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), localizado na Avenida
Presidente Vargas, 446, Centro, Rio de Janeiro, RJ, os membros do Comitê Gestor de Incentivo
à Capacitação e Qualificação (CGICQ), conforme as Resoluções UNIRIO nº 3.883 e 3.884,
ambas de 8/3/2012, pelas quais foram instituídos, respectivamente, o Programa de Incentivo à
Qualificação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UNIRIO (PRIQ) e o
Programa de Incentivo à Capacitação em Idioma Estrangeiro (PRIC-IE).
Presentes à reunião estavam: a representante da Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Mônica de
Fátima Vetromille; os representantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), Sonia
Corrêa da Silva e Thiago Cantídio Machado de Souza; a representante da Comissão Interna de
Supervisão (CIS), Silvia Helena da Silva; e o representante da Associação dos Servidores da
Unirio (ASUNIRIO) William Garcia dos Santos, para tratarem dos seguintes assuntos:
1. O CGICQ deliberou não haver condições de análise dos processos de prorrogação devido à
2 pendência da Ordem de Serviço que dispõe sobre critérios para custeio de ações de Capacitação
e Qualificação dos servidores, considerando as restrições orçamentárias da UNIRIO no
momento. As solicitações feitas a partir de agosto de 2015 até a presente data aguardam a
decisão da Comissão de Gestão das Restrições Orçamentárias, definida pelo Magnífico
Reitor.
2. Análise das cartas dos servidores participantes do PRIQ, referente à reunião do CGICQ
realizada no mês de setembro de 2015: O Comitê analisou e DEFERIU os pedidos das
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seguintes servidoras: CASSIA CRISTIANE BARROS DE MORAES, matrícula SIAPE
1747730, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, do HUGG, da Instituição
Universidade Estácio de Sá, referente à desistência do curso pleiteado, devendo devolver à
UNIRIO R$ 1.877,05, no máximo de parcelas possíveis; ÉRIKA MARQUES DA SILVA,
matrícula SIAPE 1541459, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, do HUGG, da
Instituição UNIGRANRIO, devendo a servidora custear as disciplinas reprovadas e, ao término
do curso, apresentar o certificado de conclusão.
3. Análise da carta do servidor participante do PRIC-IE, referente à reunião do CGICQ
realizada no mês de setembro de 2015: O Comitê analisou e INDEFERIU o pedido do
4 servidor RODRIGO DE OLIVEIRA RIBEIRO, matrícula SIAPE 1556241, ocupante do
cargo de Assistente Social, do HUGG, da Instituição Wizard, por carência de documentação
comprobatória da Instituição, informando horários, locais e datas alteradas.
4. Análise das cartas dos seguintes servidores participantes do PRIQ, referente à reunião
do CGICQ realizada em 3 de novembro de 2015, referente ao mês de outubro: O Comitê
analisou o pedido das servidoras CRISTIANE DA SILVA MOREIRA MELLO, matrícula
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SIAPE 1440240, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, do HUGG, da Instituição
Universidade Estácio de Sá, e DELIBEROU que de acordo com o contrato aprovado na
solicitação do Incentivo, a servidora só tem direito a 23 (vinte e três) parcelas de reembolso.
Sendo assim, a servidora deverá ressarcir à UNIRIO as 2 (duas) últimas parcelas e, ao término
do curso, deverá apresentar o diploma de conclusão; e DEFERIU o pedido da servidora
MARCELA CHAMON BOGADO, matrícula SIAPE 2222135, ocupante do cargo de
Assistente em Administração, do IBIO, da Instituição AVM Universidade Integrada, de
cancelamento do incentivo devendo restituir o valor de R$ 662,50.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Sonia Corrêa da Silva,
secretária da reunião, lavrei a presente ata, que, após aprovação, foi assinada pelos presentes,
bem como por mim.
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