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No dia 29/07/2019, às 14 h, reuniram-se na Sala da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO), localizado na Avenida Presidente Vargas, 446, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 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) Paulo Sérgio Marcellini, o representante da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas (PROGEPE) Daniel Aragão Machado; o representante do Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPGPI), Carlos 
Roberto Lyra; a representante da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) Cláudia Gurgel; a representante da Comissão Interna de 
Supervisão da Carreira (CIS) Sílvia Helena da Silva Figueira; o representante da Associação dos Trabalhadores em Educação da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (ASUNIRIO) Wilson Ferreira Mendes, 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 - 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, para cursar módulo W6 e W8 do nível INTERMEDIÁRIO. 

2º - CATIA 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, para cursar módulo B1.3 do nível INTERMEDIÁRIO. 

3º - 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 B1.2 do nível 

INTERMEDIÁRIO. 

4º - FRANCISLENE DE JESUS LOPES, matrícula SIAPE 2395552, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, lotada no HUGG, matriculada no 

curso de INGLÊS, na instituição CULTURA INGLESA, para cursar módulo 3 do nível BÁSICO. 

5º - MANOEL ALEXANDRE SILVESTRE FRIQUES DE SOUZA, matrícula SIAPE 2084408, ocupante do cargo de PROFESSOR, lotado no 

CCET, matriculado no curso de FRANCÊS, na instituição ALIANÇA FRANCESA, para cursar módulo B2.2 do nível INTERMEDIÁRIO. 

6º - PAULO VICTOR GUERREIRO PORTUGAL COSTA, matrícula SIAPE 2395793, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, lotado no 

HUGG, matriculado no curso de INGLÊS, na instituição IDIOMAS RIO, para cursar módulo B1 do nível INTERMEDIÁRIO. 

7º - RAQUEL RODRIGUES AFONSO FERNANDES, matrícula SIAPE 2397208, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, lotado no HUGG, 

matriculada no curso de ESPANHOL, na instituição YES, para cursar módulo BUEN TRABAJO do nível BÁSICO. 

8º - ROSILENE ALVES FERREIRA, matrícula SIAPE 2423655, ocupante do cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, lotado no HUGG, 

matriculada no curso de INGLÊS, na instituição CCAA, para cursar módulo TEEN/ADULT 2 do nível BÁSICO. 

 

 

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

 

2.1 Cartas dos servidores do PRIC-IE: 
 
1ª - O CGICQ analisou a carta da servidora NAILA PIRES NUNES, matrícula SIAPE 1283945, ocupante do cargo de INSTRUMENTADOR 

CIRÚRGICO, lotado no HUGG, matriculado no curso de INGLÊS na instituição WIZARD, solicita aumentar o prazo para apresentação de 

declaração de conclusão de curso, visto que a modalidade Way possibilita o aluno avançar no curso conforme disponibilidade, sem data fixa 

de aulas, e DEFERIU o solicitado sem prejuízos financeiros já que os reembolsos já finalizaram e atenta para o cumprimento do item 5 do 

edital nº 2 de 31 de julho de 2018. 

2ª - O CGICQ analisou a carta da servidora SABRINA CAMPOS FERREIRA MARQUES, matrícula SIAPE 1501143, ocupante do cargo de 

ENFERMEIRO, lotada no HUGG, matriculada no curso de INGLÊS NÍVEL BÁSICO na instituição BRASAS, informa que por motivos de não 

adaptação à metodologia de ensino do curso na instituição BRASAS, realizou a transferência para a instituição Cultura Inglesa, nível 4 

INTERMEDIÁRIO do Cultura Express, e solicita a continuação do incentivo PRIC-IE, o CGICQ DEFERIU o solicitado de acordo com o art. 13 

§ 6º da Resolução 3.884 de 2012, e informa que será mantida a data prevista no pedido inicial para a conclusão do incentivo em 01/12/2019.  

3ª - O CGICQ analisou a carta da servidora VERA MARIA PEREIRA HERMANO, matrícula SIAPE 1497538, ocupante do cargo de 

PROFESSOR, lotada no DEPM/MUSEOLOGIA, matriculada no curso de INGLÊS NÍVEL INTERMEDIÁRIO na instituição CULTURA 

INGLESA, informa que por motivos de não adaptação ao módulo 6, mudou o nível para o módulo 4, o CGICQ DEFERIU o solicitado de 

acordo com o art. 17 da Resolução 3.884 de 2012, e informa que será mantida a data prevista no pedido inicial para a conclusão do incentivo 

até 31/11/2020.  

 
2.2 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 

31/12/2019, 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 - O CGICQ analisou a carta da servidora LIDIANE SANTOS DA SILVA DE PAULA, matrícula SIAPE 2423341, ocupante do cargo de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, lotada no HUGG, matriculada no curso de GRADUAÇÃO em ENFERMAGEM na instituição UNIVERSIDADE 

CASTELO BRANCO, informa que realizou a transferência para a instituição FACULDADE SÃO CAMILO tendo em vista que a instituição 
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Castelo Branco encerrou suas atividades no polo do Centro, o CGICG DEFERIU o solicitado de acordo com o art. 13 § 6º da Resolução 

3.883 de 2012, e informa que será mantida a data prevista no pedido inicial para a conclusão do incentivo em 20/12/2022, assim como o 

valor anteriormente aprovado. 

3ª - O CGICQ analisou a carta do servidor LUIS CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS, matrícula SIAPE 1034957, ocupante do cargo de 

COZINHEIRO, lotado no HUGG, matriculado no curso de PÓS-GRADUAÇÃO - ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA na 

UNIVERSIDADE UNIABEU, informa que realizou a transferência para a instituição UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ para cursar PÓS-

GRADUAÇÃO em FILOSOFIA tendo em vista que a instituição UNIVERSIDADE UNIABEU não iniciou a turma conforme planejado, o 

CGICQ DEFERIU o solicitado de acordo com o art. 13 § 6º da Resolução 3.883 de 2012, e informa que será mantido o incentivo. 

4ª - O CGICQ analisou a carta da servidora MARIANA BUARQUE ARAÚJO, matrícula SIAPE 1860602, ocupante do cargo de 

SECRETÁRIO EXECUTIVO, lotada na PROGEPE, matriculada no curso de MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO na UNIVERSIDADE 

ESTÁCIO DE SÁ, solicita o desligamento do PRIQ, o CGICQ DEFERIU a solicitação de acordo com o art. 16, inciso I da Resolução 3.883 de 

2012, e informa que será realizado o desconto em folha de pagamento no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), referente ao valor 

reembolsado pelo PRIQ, de acordo com o artigo 46 e 47 da Lei nº 8.112/90. 

 

 

3 - ERRATA ATA 23/10/2018: 

 

Único - O CGICQ resolve retificar em parte a ATA da Reunião do dia 23/10/2018 onde trata da situação da servidora JOANA MORAIS E 

SILVA, matrícula SIAPE 1368239, ocupante do cargo de Enfermeiro, lotada no HUGG, onde se lê: “matrícula SIAPE 1752178”, leia-se: 

“matrícula SIAPE 1368239”. 

 
 
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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