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No dia  11 de novembro de 2022, 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).  

O CGICQ foi representado por: as representantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), Silvia Elana Santos 
da Silva e Kátia Rodrigues de Almeida Nascimento; o representante do Centro de Ciências Exatas e Tecnologias (CCET), 
Sidney Cunha de Lucena; o representante da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Ronaldo da Silva Busse; o 
representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPGPI), Carlos Roberto Lyra; o representante do Centro de 
Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Carlos Henrique Soares Caetano, para tratarem dos seguintes assuntos: 

1 - ANÁLISE DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO INCENTIVO DO PRIC-IE: 

O CGICQ DEFERIU o pedido 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:  

SIDNEY DE OLIVEIRA RODRIGUES, matrícula SIAPE 1065403, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado no Setor de 
Transporte da Diretoria de Atividades de Apoio, matriculado no curso de INGLÊS, na instituição ENGLISH LIVE, para cursar 
módulo INTERMEDIÁRIO do nível INTERMEDIÁRIO 7, LEVEL B1, até 24 de outubro de 2023. 

 

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

1ª - FRANCISCO WILSON DE AGUIAR COSTA, matrícula SIAPE 2029007, ocupante do cargo de ENGENHEIRO, 
matriculado no curso de INGLÊS na instituição FISK, solicita prorrogação de prazo de 1 ano para apresentação do certificado 
de conclusão, após ter sido notificado sobre o aviso de ressarcimento ao erário, pois teve problemas de agenda. Reativou o 
curso de inglês, custeando com meios próprios. O CGICQ DEFERIU o solicitado pelo servidor. 

2ª - ANA PAULA DA SILVA SOARES REGO, matrícula SIAPE 1283093, ocupante do cargo de AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM, lotada no HUGG, matriculada no curso de INGLÊS na instituição WIZARD,  solicita prorrogação de prazo 
para apresentação do certificado de conclusão, após ter sido notificada sobre o aviso de ressarcimento ao erário, pois ainda 
não concluiu o curso devido a problemas pessoais. O CGICQ DEFERIU PARCIALMENTE o solicitado pela servidora, desde 
que apresente o documento solicitado pelo Comitê. 

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

1ª – UILSER DOS SANTOS, matrícula SIAPE 1437189, ocupante do cargo de TÉCNICO DE LABORATÓRIO, lotado no 
HUGG, matriculado no curso de Graduação em BIOMEDICINA na instituição IBMR, solicita prorrogação de prazo para 
meados de 2023 para apresentação do certificado de conclusão, após ter sido notificado sobre o aviso de ressarcimento ao 
erário, pois ainda não concluiu o curso devido a problemas pessoais. O CGICQ DEFERIU o solicitado pelo servidor, 
ressaltando que o mesmo deverá cumprir o prazo solicitado. 

2ª – ALINE BOGGIA PEREIRA, matrícula SIAPE 2421037, ocupante do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, lotada no 
HUGG, matriculada no curso de Graduação em BIOMEDICINA na instituição UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO, solicita 
prorrogação de prazo para apresentação do certificado de conclusão, após ter sido notificada sobre o aviso de ressarcimento 
ao erário, pois ainda não concluiu o curso devido a pandemia. O CGICQ DEFERIU o solicitado pela servidora ressaltando 
que o mesmo deverá ser entregue em Junho de 2023.  

Eu, Raquel Soares de Paiva, lavrei a presente ata que, após aprovação, foi assinada pelos representantes, bem como por 
nós.  
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