
 
 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  

Comitê Gestor de Incentivo à Capacitação e Qualificação  
Reunião do dia 12/11/2021  

_____________________________________________________________________________ 

No dia 12/11/2021, 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: a representante da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), Tathiana Teixeira 

Tavares; 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 SOLICITAÇÃO DO INCENTIVO DO PRIQ – RESULTADO PRELIMINAR: 

O CGICQ analisou e deliberou as seguintes situações:  

 

1.1 DEFERIDOS os pedidos dos seguintes servidores, conforme Edital PRIQ nº 02, de 30/08/2021: 

 

DEBORA LIMA DA SILVA, matrícula SIAPE 2395494, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, 

lotado (a) no (a) SDUP/PROPG, matriculado (a) no curso de Especialização Lato Sensu MBA em Administração Pública 

na Universidade Estácio de Sá, autorizado o pagamento até: 30/06/2022. 

DIANA CRISTINA ALVES DA PENHA GRIJO DOS SANTOS, matrícula SIAPE 1751939, ocupante do cargo de 

PEDAGOGO-AREA, lotado (a) no (a) DCCET, matriculado (a) no curso de Mestrado Profissional em Avaliação na 

Faculdade Cesgranrio, autorizado o pagamento até: 31/08/2023. 

JANAINA DA CRUZ SANTOS MARTINS, matrícula SIAPE 2059564, ocupante do cargo de TECNICO DE 

LABORATORIO AREA, lotado (a) no (a) DTAEN, matriculado (a) no curso de Mestrado em Administração e 

Desenvolvimento Empresarial na Universidade Estácio de Sá, autorizado o pagamento até: 31/07/2023. 

KARLA VERONICA MENDES DA SILVA, matrícula SIAPE 1942260, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM 

ADMINISTRACAO, lotado (a) no (a) DEMCCCBS, matriculado (a) no curso de Mestrado Profissional em Avaliação na 

Faculdade Cesgranrio, autorizado o pagamento até: 17/08/2023. 

MILENA PEREIRA DE CAMPOS PADILHA, matrícula SIAPE 3220267, ocupante do cargo de TECNICO EM 

ENFERMAGEM, lotado (a) no (a) DENFHUGG, matriculado (a) no curso de Especialização Lato Sensu em Imunologia 

na Faculdade Metropolitana – FAMEESP, autorizado o pagamento até: 12/10/2022. 

PAULA SEVERO YUNES, matrícula SIAPE 1914031, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, 

lotado (a) no (a) DMEEMC, matriculado (a) no curso de PROGRAMA DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL na UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, autorizado o pagamento até: 30/07/2023. 

1.2 DEFERIDOS os pedidos dos seguintes servidores, conforme Edital PRIQ nº 02, de 30/08/2021, com ressalva: o 

Art. 15 da Resolução 3.883/2012 prevê prazo máximo para a concessão do incentivo PRIQ de até 14 meses para 
Especialização, sendo assim os meses excedentes deverão ser custeados pelo (a) servidor (a) até a conclusão 
do curso: 

ANDRESSA LADISLAU DA SILVA, matrícula SIAPE 2421115, ocupante do cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, 

lotado (a) no (a) SPEXHUGG, matriculado (a) no curso de Especialização Lato Sensu Gestão em saúde 4.0 no Centro 

Universitário Celso Lisboa, autorizado o pagamento até 30/09/2022. 

1.3 DEFERIMENTO CONDICIONAL: Os servidores abaixo deverão enviar a documentação corrigida no prazo do 

recurso para ser analisada. As interposições de recursos serão realizadas exclusivamente por meio do formulário 

eletrônico: https://bit.ly/formulariorecursoPRIQn02-2021. Período para interposição de recurso: 17 a 19 de 

novembro de 2021 (até às 23:59 h).  

ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS NUNES, matrícula SIAPE 2188584, ocupante do cargo de AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM, lotado (a) no (a) SPEXHUGG, matriculado (a) no curso de Graduação (superior) Bacharel em Nutrição 

na Universidade Estácio de Sá, enviar: 1) declaração da instituição com o número de parcelas, valores previstos da 

mensalidade e a previsão de término do curso, de acordo com o item 2.2 do Edital; 2) apêndice B devidamente preenchido 

e com assinatura da chefia imediata. 

DAVI ZORKOT SANTANNA, matrícula SIAPE 1701193, ocupante do cargo de ADMINISTRADOR, lotado (a) no (a) 

CCJP, matriculado (a) no curso de Doutorado em Ciências Empresariais e Sociais na Universidad de Ciências 

https://bit.ly/formulariorecursoPRIQn02-2021
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Empresaliales y Sociales - UCES, enviar: documento que comprove que a instituição UCES é credenciada pelo MEC e 

que o curso de Pós-Graduação stricto sensu é reconhecido pela CAPES e tem o conceito igual ou superior a 3 (três), de 

acordo com os itens 2.4.2. e 2.4.3. do Edital. 

IVANISO DE PAULA ELIAS, matrícula SIAPE 1429600, ocupante do cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, lotado 

(a) no (a) SCCIRHUGG, matriculado (a) no curso de Graduação (superior) em Psicologia no Instituto IBMR, enviar: 

declaração da instituição com o número de parcelas, valores previstos da mensalidade e a previsão de término do curso, 

de acordo com o item 2.2 do Edital. 

MARIA ISABEL SANTOS DO CARMO, matrícula SIAPE 2424220, ocupante do cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, 

lotado (a) no (a) DENFHUGG, matriculado (a) no curso de Graduação (superior) em Tecnologia de Gestão em Saúde 

pública na Uninter, enviar: apêndice C devidamente preenchido com a concordância e assinatura da chefia imediata.  

THAIS BARBOSA DOS SANTOS, matrícula SIAPE 2423887, ocupante do cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, 

lotado (a) no (a) DENFHUGG, matriculado (a) no curso de Especialização Lato Sensu em Estomaterapia na Universidade 

Estácio de Sá, enviar: 1) declaração da Instituição em que o curso será realizado, confirmando a aprovação no processo 

seletivo e a matrícula no curso juntamente com o número de parcelas, valores previstos da mensalidade e a previsão de 

término do curso (Anexo I – modelo sugerido), de acordo com o item 2.2 do Edital; 2) apêndice B devidamente preenchido 

e com assinatura da chefia imediata. 

2 - ANÁLISE DOS PEDIDOS DE SOLICITAÇÃO DO INCENTIVO DO PRIC-IE – RESULTADO PRELIMINAR: 

O CGICQ analisou e deliberou as seguintes situações: 

 

2.1 DEFERIDOS os pedidos dos seguintes servidores, conforme Edital PRIC-IE nº 02, de 30/08/2021: 
 
CLARISSA ARAUJO COSTA NAVEIRA E SILVA, matrícula SIAPE 2247730, ocupante do cargo de TECNICO DE 

LABORATORIO AREA, lotado (a) no (a) DIBC/CCBS, matriculado (a) no curso de INGLÊS BÁSICO W4 na instituição 
WIZARD, autorizado o pagamento até 01/09/2022. 

CLAUDIO LUIZ DA COSTA REBELLO, matrícula SIAPE 1059207, ocupante do cargo de TECNICO EM 

ENFERMAGEM, lotado (a) no (a) SCCIRHUGG, matriculado (a) no curso de INGLÊS INTERMEDIÁRIO Plus Adult I / 
Mind Flow 3 na instituição CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A., autorizado o pagamento até 30/07/2023. 

CRISTIANE RODRIGUES DA ROCHA, matrícula SIAPE 1333932, ocupante do cargo de PROFESSOR DO 

MAGISTERIO SUPERIOR, lotado (a) no (a) DEMIEEAP, matriculado (a) no curso de INGLÊS BÁSICO I e II na instituição 
CNA, autorizado o pagamento até 30/12/2022. 

2.2 DEFERIMENTO CONDICIONAL: Os servidores abaixo deverão enviar a documentação corrigida no prazo do 

recurso para ser analisada. As interposições de recursos serão realizadas exclusivamente por meio do formulário 
eletrônico: https://bit.ly/formulariorecursoPRIC-IEn02-2021. Período para interposição de recurso: 17 a 19 de 
novembro de 2021 (até às 23:59 h). 

 
ANA MONICA FERREIRA DA SILVA NAPOLE RODRIGUES, matrícula SIAPE 1577892, ocupante do cargo de 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, lotado (a) no (a) DFIS/CCBS, matriculado (a) no curso de INGLÊS Cultura 

Express 4 na instituição CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A, enviar: declaração da instituição informando se o curso é 
do nível básico ou intermediário e a previsão de conclusão do curso (a declaração enviada informa 21/07/2022 e foi 
solicitado pela servidora até 22/07/2025, precisa estar descrito na declaração). 

MARIA DA CONCEICAO FRANCISCA PIRES, matrícula SIAPE 1347362, ocupante do cargo de PROFESSOR DO 
MAGISTERIO SUPERIOR, lotado (a) no (a) DHCCH, matriculado (a) no curso de ESPANHOL CONVERSAÇÃO B1/B2 
na instituição Associação Abraço Cultural, enviar: 1) declaração da instituição informando se o curso é do nível 

intermediário; 2) tendo em vista a utilização do PRIC-IE, em 2017, para cursar espanhol módulo B1.1 intermediário, 
solicitamos que apresente informação na declaração que comprove que o curso solicitado é diferente do cursado 
anteriormente. 

MATHEUS GRILO DE OLIVEIRA CARVALHO, matrícula SIAPE 1208252, ocupante do cargo de TECNICO DE 
LABORATORIO AREA, lotado (a) no (a) PROPGPI, matriculado (a) no curso de INGLÊS New Cultura Express 1 na 
instituição CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A., enviar: declaração da instituição informando se o curso é do nível básico 

ou intermediário. 

 

 

https://bit.ly/formulariorecursoPRIC-IEn02-2021
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2.3 INDEFERIDOS os pedidos dos seguintes servidores, conforme Edital PRIC-IE nº 02, de 30/08/2021: 

 
 
BARBARA RIBEIRO MAMEDE ROCHA, matrícula SIAPE 1673087, ocupante do cargo de TECNICO EM ASSUNTOS 

EDUCACIONAIS, lotado (a) no (a) PROPGPI, matriculado (a) no curso de Francês Módulo I Básico na instituição Aliança 
Francesa, tendo em vista o não cumprimento do item 2.1.1 do Edital por ter usufruído de licença-capacitação nos 2 (dois) 
anos anteriores. 

EDUARDO DA SILVA ALENTEJO, matrícula SIAPE 1554698, ocupante do cargo de PROFESSOR DO MAGISTERIO 
SUPERIOR, lotado (a) no (a) DEPBIB, matriculado (a) no curso de ITALIANO 2 Básico na instituição WIZARD, tendo em 
vista o não cumprimento do item 2.1.1 do Edital por ter usufruído de afastamento para estudo Stricto Sensu nos 2 (dois) 

anos anteriores. 

SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, matrícula SIAPE 1065403, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado (a) no (a) 
ST/DAA, tendo em vista o não cumprimento do item 2.1.2 do Edital por não estar matriculado no curso em que tem 

intenção de participar. 

TAISSA LIMA TORRES DA SILVA, matrícula SIAPE 1998195, ocupante do cargo de PROFESSOR DO MAGISTERIO 

SUPERIOR, lotado (a) no (a) DNAEN, matriculado (a) no curso de INGLÊS Básico Book 1 na instituição BRASAS, tendo 

em vista já ter utilizado o PRIC-IE para cursar os módulos Book 1 até o Book 5 na instituição BRASAS. 

3 – ANÁLISES DE SOLICITAÇÕES E SITUAÇÕES DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DO PRIQ e PRIC-IE 
(decisões nos meses de agosto a outubro/2021):  

1ª - ELIZABETH DA SILVA GUEDES, matrícula SIAPE 1034839, ocupante do cargo de AUX EM ADMINISTRACAO, 

lotado (a) no (a) COPLADI, matriculado (a) no curso de Doutorado em Educação na Universidade Estácio de Sá, solicitou 

prorrogação do seu incentivo PRIQ até março/2022, o CGICQ INDEFERIU o pedido tendo em vista que a servidora já 

recebeu o reembolso de 48 parcelas, prazo máximo permitido pela Resolução 3.883/12 do PRIQ, contudo autorizou 

estender o prazo para apresentação da documentação de conclusão do curso para o primeiro semestre de 2022 sem 

prejuízos e devolução ao erário.  

2ª - DANIELLE FERREIRA GUIMARAES BARBOSA matrícula SIAPE 1500002, ocupante do cargo de ENFERMEIRO-

AREA, lotado (a) no (a) DENFHUGG, matriculado (a) no curso de FRANCÊS módulo Débutant-2 (nível básico) na 

instituição Aliança Francesa, solicitou prorrogação do curso até 20/12/2021, o CGICQ DEFERIU o pedido. 

3ª - VERA MARIA PEREIRA HERMANO, matrícula SIAPE 1497538, ocupante do cargo de PROFESSOR DO 

MAGISTERIO SUPERIOR, lotado (a) no (a) DEPMEMUS, matriculado (a) no curso de INGLÊS na instituição CULTURA 

INGLESA, se afastou para curso Stricto Sensu no exterior e solicitou a manutenção do seu incentivo PRIC-IE se 

comprometendo a continuar o curso até a finalização do prazo solicitado, o CGICQ DEFERIU o pedido. 

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.  

 

Lorena Moreira Sigiliano Alfradique  

Ronaldo da Silva Busse  

Silvia Helena da Silva Figueira  

Tathiana Teixeira Tavares 


