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No dia 09/03/2021, 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: o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas (PROGEPE), Daniel Aragão Machado; 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), Carlos Roberto Lyra; o 

representante do Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), 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 DEFERIU os pedidos de prorrogação do Incentivo PRIC-IE, 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 6 do CULTURA 

EXPRESS nível BÁSICO até julho/2021. 

2º - 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 módulo 

INTERMEDIÁRIO III até julho/2021.  

3º - VERA MARIA PEREIRA HERMANO, matrícula SIAPE 1497538, ocupante do cargo de PROFESSOR, lotada no 

DEPM/MUSEOLOGIA, matriculada no curso de INGLÊS, na instituição CULTURA INGLESA, para cursar o módulo 

Plus Adult 2 e concluir o módulo intermediário até julho/2022. 

 

2 - ANÁLISE DE SOLICITAÇÕES E SITUAÇÕES DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DO PRIQ e PRIC-IE: 

1ª - THAÍS BARBOSA DOS SANTOS, matrícula SIAPE 2423887, ocupante do cargo de TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, matriculada no curso de GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, na instituição UNIVERSIDADE 

ESTÁCIO DE SÁ, solicita prorrogar o incentivo PRIQ por ter estendido o prazo para conclusão do seu curso, o CGICQ 

INDEFERIU o solicitado tendo em vista que a servidora já recebeu o incentivo total de acordo com o solicitado ao 

ingressar no programa. 

2ª - CLAUDIA MARIA DA SILVA, matrícula SIAPE 2221453, ocupante do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, 

matriculada no curso de GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, solicita o reembolso da mensalidade de janeiro/2021 do 

seu curso, sendo que a data final aprovada do incentivo PRIQ foi dezembro/2020, o CGICQ INFORMA que se a 

servidora apresentar uma declaração da instituição de ensino informando que houve um erro na declaração 

apresentada ao ingressar no programa, em relação a data final das mensalidades, será possível realizar o reembolso. 

3ª - LUIZ FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE 1895082, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO, utilizou o incentivo PRIQ para cursar GRADUAÇÃO EM DIREITO. O servidor solicitou exoneração 

da Unirio antes de cumprir o tempo determinado na Resolução 3.883 de 2012, Art. Art. 14: “Após o término do curso, 

será exigida do servidor beneficiado pelo Incentivo PRIQ sua permanência ativa na UNIRIO, por prazo equivalente ao 

da concessão do incentivo recebido”, o CGICQ INFORMA que o ex-servidor tem o prazo de 10 dias corridos, a contar 

da data de publicação desta ata, por meio do e-mail progepe.sfp@unirio.br, para informar se ingressou em outro órgão 

e qual foi, para ser analisado o caso, de acordo com a Resolução 3.883/12, para que sejam realizados os devidos 

cálculos e descontos, se houver. 

4º- THIAGO CANTÍDIO MACHADO DE SOUZA, matrícula SIAPE 2072423, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO, utilizou o incentivo PRIQ para cursar PÓS-GRADUAÇAO MBA EM GESTÃO PÚBLICA, o CGICQ 
DELIBEROU que será realizado o desconto em folha de pagamento no valor de R$ 256,37, de acordo com o artigo 46 
e 47 da Lei nº 8.112/90, em virtude da ausência da documentação completa referente ao reembolso do mês de 

fevereiro/2018.  
 

5º - CRISTINA LEVINA MARQUES, matrícula SIAPE 1791644, ocupante do cargo de PROFESSOR, lotada no 

DEPART. MATEM., matriculada no curso de INGLÊS, na instituição CULTURA INGLESA, informou que precisou 

trancar o seu curso de inglês no início da pandemia em 2020 e solicita retomar o seu incentivo PRIC-IE para retornar 
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ao curso, o CGICQ DEFERIU o solicitado e informa que será mantido o prazo limite do incentivo finalizando em 

julho/2021. 

 

ATENÇÃO! O CGICQ reafirma que todas as decisões tomadas em reuniões dependem de disponibilização 

orçamentária da Unirio. 

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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