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No dia 25/11/2020, às 10 h, reuniram-se na Sala Virtual do Google Meet, 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: as representantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), Tathiana Teixeira 

Tavares e Kátia Rodrigues de Almeida Nascimento; o representante do Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 

(PROPGPI), Ronaldo da Silva Busse e a representante da Comissão Interna de Supervisão da Carreira (CIS), Sílvia 

Helena da Silva Figueira, para tratarem dos seguintes assuntos: 

1 - ANÁLISE DOS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DO INCENTIVO DO PRIC-IE: 

O CGICQ DECIDIU os pedidos de prorrogação do Incentivo PRIC-IE, após a resposta da Pró-Reitoria de 

Administração (PROAD) quanto à disponibilidade orçamentária passível de financiar o Programa, conforme o art. 7º da 

Resolução 3.884 de 2012, dos servidores listados abaixo e informa que serão reembolsadas as mensalidades a 

partir da data da solicitação da prorrogação até a data final constante na Declaração de matrícula apresentada 

na solicitação de prorrogação do Programa:  

1º - FRANCISLENE DE JESUS LOPES, matrícula SIAPE 2395552, ocupante do cargo de ENFERMEIRA, lotada no 

HUGG, matriculada no curso de INGLÊS, na instituição CULTURA INGLESA, para cursar módulo CULTURA 

EXPRESS 4 e 5 do nível BÁSICO. 

2º - JAQUELINE SANTOS BARRADAS, matrícula SIAPE 1106073, ocupante do cargo de PROFESSORA, lotada no 

DEPB, matriculada no curso de INGLÊS, na instituição BRASAS, para cursar módulo BOOK 7 do nível 

INTERMEDIÁRIO. 

3º - ROSILENE ALVES FERREIRA, matrícula SIAPE 2423655, ocupante do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 

lotada no HUGG, matriculada no curso de INGLÊS, na instituição CCAA, para cursar módulo ENGLISH 3 do nível 

INTERMEDIÁRIO.  

4º - SABRINA CAMPOS FERREIRA MARQUES, matrícula SIAPE 1501143, ocupante do cargo de ENFERMEIRA, 

lotada no HUGG, matriculada no curso de INGLÊS, na instituição CULTURA INGLESA, para cursar módulo NÍVEL 

PLUS ADULT 2 do nível INTERMEDIÁRIO. 

5º - TAÍSSA LIMA TORRES DA SILVA, matrícula SIAPE 1998195, ocupante do cargo de PROFESSORA, lotada no 

CCBS, matriculada no curso de INGLÊS, na instituição BRASAS ENGLISH COURSE, para cursar o novo módulo 

BOOK 6 do nível INTERMEDIÁRIO. 

6º - TEREZINHA VIEIRA PORFÍRIO DE SOUZA, matrícula SIAPE 1270844, ocupante do cargo de ENFERMEIRA, 

lotada no HUGG, matriculada no curso de ESPANHOL, na instituição UFF - PROLEM, para cursar o novo módulo 1 

(B1.4) do nível INTERMEDIÁRIO I e o primeiro módulo do Intermediário II.  

7º - MANOEL ALEXANDRE SILVESTRE FRIQUES DE SOUZA matrícula SIAPE 2084408, ocupante do cargo de 

PROFESSOR, lotado no CCET, estava matriculado no curso de FRANCÊS em 24/07/2019, na instituição ALIANÇA 

FRANCESA, para cursar módulo B2.2 do nível INTERMEDIÁRIO quando solicitou a prorrogação do seu incentivo 

PRIC-IE, sendo seu pedido deferido somente em 19/11/2019, quando foi informado a disponibilidade orçamentária, o 

servidor informou que não deu continuidade ao curso naquele momento e solicita o incentivo 

para retomar os estudos no primeiro semestre de 2021. 

 

2 - ANÁLISE DE RECURSO: 

EDUARDO GONÇALVES BLONDET enviou recurso ao CGICQ explicando que os descontos decorrentes de decisão 

judicial nas mensalidades do seu curso de mestrado para os meses de abril a agosto/2020 foram agrupados e 

concedidos na mensalidade de setembro/2020, por isso a mensalidade ficou abaixo do valor normal. Solicita a 

reconsideração do CGICQ para receber a o valor máximo autorizado para o seu incentivo referente à mensalidade de 

setembro/2020, o CGICQ DEFERIU o solicitado entendendo que se os descontos referentes à determinação judicial 

tivessem sido aplicados mês a mês o servidor iria receber o reembolso correspondente ao valor máximo autorizado 

para o seu incentivo. Será feito o reembolso no valor de R$ 1.191,24 (um mil cento e noventa e um reais e vinte e 

quatro centavos), correspondente a: R$ 1.500 (valor máximo autorizado PRIQ) – R$ 308,76 (valor já reembolsado) = 

R$ 1.191,24. 

 

NEWLEY MAGALHÃES matrícula SIAPE 1997915, o servidor enviou por e-mail todos os contracheques com os 

descontos do PRIQ, como determinou o CGICQ. Após os cálculos o CGICQ DETERMINOU que o servidor seja 

restituído o valor total de R$ 12.443,77 (doze mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos). 
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Lorena Moreira Sigiliano Alfradique, lavrei a 

presente ata que, após aprovação, foi assinada pelos presentes, bem como por mim. 
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