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No dia 21 de fevereiro de 2022, os membros do Comitê Gestor de Incentivo à Capacitação e Qualificação (CGICQ) 

decidiram, 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).  

O CGICQ foi representado por: 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, após a verificação 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 - DAIANA MIRANDA LIMA, matrícula SIAPE 2064429, ocupante do cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, lotada 

no HUGG, matriculada no curso de INGLÊS, na instituição WIZARD, para cursar módulo W6A do nível 

INTERMEDIÁRIO, até 10/01/2023. 

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

ENFERMEIRO-AREA, lotada no HUGG, matriculada no curso de FRANCÊS, na instituição ALIANÇA FRANCESA, 

para cursar módulo “Débutant 3” do nível BÁSICO, até 30/06/2022. 

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

1ª - ANA PAULA DA SILVA SOARES REGO, MATRÍCULA SIAPE 1283093, ocupante do cargo de AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM, utilizou o PRIC-IE para cursar INGLÊS na instituição WIZARD até julho/2021, após a cobrança dos 

certificados de conclusão dos módulos W6 e W8 do nível intermediário a servidora informou ao CGICQ que não havia 

concluído o curso tendo em vista a não adaptação às aulas online e que irá apresentar os certificados assim que 

concluir o curso, o CGICQ INFORMA que tomou ciência e definiu a data limite para apresentação dos cerificados até 

dezembro de 2022. 

3 - ANÁLISE DE SOLICITAÇÕES E SITUAÇÕES DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DO PRIQ: 

1ª - ZILMA DAS NEVES MOREIRA, matrícula SIAPE 398332, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO, matriculada no curso de MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO na instituição 

FACULDADE CESGRANRIO, informou ao CGICQ que está realizou acordo de quitação das mensalidades do ano de 

2021 com a instituição de ensino e solicitou a aprovação dos reembolsos retroativos do PRIQ referente aos meses de 

março até agosto de 2021 os quais ainda não foram realizados, o CGICQ DEFERIU o solicitado tendo em vista que a 

servidora possui o direito de receber o incentivo que ainda não foi reembolsado e informa que os reembolsos serão 

realizados de maneira sequencial, não podendo ser intercalados, mediante a apresentação da documentação 

comprobatória de quitação das mensalidades supracitadas. 

2ª - ADRIANA MARTINS SANTOS, matrícula SIAPE 2226394, ocupante do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, 

matriculada no curso de BIOMEDICINA na instituição UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, informou ao CGICQ que 

realizou o trancamento do curso, e solicitou a continuação do incentivo PRIQ, o qual estava aprovado até julho de 

2021, o CGICQ DETERMINA que a servidora apresente o histórico escolar completo juntamente com uma declaração 

da instituição de ensino, com as demonstrações de quitações já realizadas e a nova data de previsão de conclusão do 

curso, para que sejam analisados. Posteriormente será decidido sobre a continuação do incentivo. 

Eu, Lorena Moreira Sigiliano Alfradique, lavrei a presente ata que, após aprovação, foi assinada pelos representantes, 

bem como por mim.  

Carlos Roberto Lyra  

Katia Rodrigues de Almeida Nascimento  
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