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No dia 01/10/2020, 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: o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, 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-Reitor de Graduação (PROGRAD), Ronaldo da Silva Busse; 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 informa que está aguardando 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, portanto o MÉRITO NÃO FOI JULGADO nesta reunião, 

ficando a decisão, quanto aos pedidos de prorrogação do incentivo PRIC-IE, condicionada à resposta da PROAD, dos seguintes servidores: 

 

1º - CHRISTINE MOURA DE SIQUEIRA, matrícula SIAPE 1349580, ocupante do cargo de AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, lotada na 

PROGRAD, matriculada no curso de ITALIANO, na instituição INSTITUTO ITALIANO DI CULTURA, para cursar módulo B2.1 do nível 

INTERMEDIÁRIO. 

2º - 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 do nível BÁSICO. 

3º - 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. 

4º - 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. 

5º - 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. 

6º - 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. 

7º - 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. 

8º - 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. 

 

2 - ANÁLISE DE CARTA APRESENTADA PELO SERVIDOR PARTICIPANTE DO PRICQ AO COMITÊ: 

 

2.1 Cartas dos servidores do PRIQ: 
 

1ª - O CGICQ analisou a solicitação a partir da declaração da instituição UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA em que a servidora 

CRISTINA DE FREITAS, matrícula SIAPE 1010876, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, lotada na EEAP, se 

encontra matriculada no curso de GRADUAÇÃO em PEDAGOGIA, informa que o prazo previsto para a conclusão do curso alterou para 

30/03/2021, a servidora solicita a continuação do seu incentivo PRIQ, o CGICQ DEFERIU o solicitado de acordo com o art. 18 da Resolução 

3.883 de 2012. 

2ª - EDUARDO GONÇALVES BLONDET solicita receber o valor máximo autorizado para o seu incentivo sendo que a mensalidade 

referente a setembro/2020 foi abaixo do valor máximo, o CGICQ INDEFERIU o solicitado conforme a Resolução 3.883 de 2012, Art. 5º: 

“Incentivo PRIQ destina-se a custear as mensalidades dos cursos de graduação e de pós-graduação realizados por servidores que não 

tenham usufruído de licença-capacitação ou assemelhado nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação”. 

3ª - LIDIANE SANTOS DA SILVA DE PAULA matrícula SIAPE 2423341, ocupante do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, lotada no 

HUGG, se encontra matriculada no curso de GRADUAÇÃO em ENFERMAGEM, informa que mudou seu curso para a instituição 

UNIVERITAS RIO - SER EDUCACIONAL devido ao encerramento das atividades em cursos de graduação da Faculdade São Camilo, o 

CGICQ DEFERIU o solicitado de acordo com o art. 13, § 6º da Resolução 3.883 de 2012. 

4ª - NEWLEY MAGALHÃES matrícula SIAPE 1997915, o servidor apresentou a Declaração de Conclusão do Mestrado Profissional em 

Administração Pública da instituição Fundação Getúlio Vargas cumprindo o que determinou o CGICQ em ata do dia 24/01/2018. Nesse 

momento o servidor solicita o ressarcimento dos valores já descontados conforme acordado. O CGICQ DETERMINOU que o servidor envie, 

por e-mail (progepe.sfp@unirio.br), todos os contracheques com os descontos do PRIQ já realizados, para que seja feito o cálculo correto e 

sejam apensados ao processo, tendo em vista a redistribuição não foi possível acessar os dados do servidor.   

  

2.2 Cartas dos servidores do PRIC-IE: 
 

1ª - O CGICQ analisou a solicitação do servidor DAVIS LEANDRO DE SOUZA CAMPOS, matrícula SIAPE 2395152, ocupante do cargo de 

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, lotado na DTIC, matriculada no curso de INGLÊS na instituição BRASAS ENGLISH 

COURSE, solicita o encerramento do seu incentivo e informa que concluiu o último módulo custeado pelo PRIC-IE, o CGICG DEFERIU o 

solicitado e informa que não há débito a ser reembolsado ao erário. 
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2ª - O CGICQ analisou a carta da servidora ANDREZA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, matrícula SIAPE 1975609, ocupante do cargo de 

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, lotada no CCET, matriculada no curso de INGLÊS na Instituição CULTURA INGLESA, solicita 

o encerramento do seu incentivo e informa que concluiu o último módulo custeado pelo PRIC-IE, o CGICG DEFERIU o solicitado e informa 

que não há débito a ser reembolsado ao erário. 

3ª – O CGICQ analisou a carta da servidora CÁTIA AYRES DA SILVA, matrícula SIAPE 1754586, ocupante do cargo de SECRETÁRIO 

EXECUTIVO, lotada na BIBLIOTECA CENTRAL, matriculada no curso de FRANCÊS, na instituição ALIANÇA FRANCESA, solicitando o 

incentivo PRIC-IE para continuar o curso nível avançado, o CGICQ INDEFERIU o solicitado e informa que neste momento a diretriz do 

programa é arcar com os custos somente até o nível intermediário. 

 

 
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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