
Bom dia, Claudio. 
Quero agradecer a tarde maravilhosa que passei ontem, em companhia de colegas, amigos e familiares. 
Que feliz iniciativa de trazer o Steven para nos agraciar com toda sua experiência e amor ao trabalho que desempenha junto àqueles 
que consideramos deficientes e que agora tenho certeza que deficientes somos nós, que nos achamos poderosos, donos da 
situação, porque somos ¨normais¨, mas na realidade devemos nos espelhar naqueles que precisam matar um leão a cada dia, para 
sobreviver e que tem sempre um sorriso maravilhoso na face. 
É muito fácil amar um filho ¨perfeito¨, queria ver muitos de nós o que fariam se Deus colocasse em nossas vidas uma criança dita 
deficiente. 
Percebi, que coitado somos nós, que ficamos fazendo tempestade em copo d’água, por qualquer pedrinha que aparece no caminho. 
Mais uma vez obrigado, porque a partir de ontem, vejo que os problemas que eu achava que tinha, não são nada, comparados aos 
das pessoas com as quais o Steven nos apresentou. 
Percebi que cada um que esteve no CIDEC, ontem, ganhou mais força para continuar vivendo e sentiu até vergonha por atitudes que 
as vezes toma, ... 
Espero que possas nos presentear, talvez no ano que vem, com a outra palestra dele. 
Te agradeço de coração, porque a partir de ontem aprendi a dar mais valor a minha vida, minha família, meus amigos, meu trabalho. 
Um beijo no teu coração – 
 Att Rosana / DRA 
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – 2010 

AGRADECIMENTO 
 

         A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - PROGEP agradece aos professores, técnicos, alunos e trabalhadores de 

empresas terceirizadas que atuam na Universidade, que estiveram presentes na palestra de Steven Dubner, ocorrida em 26/10/10, em 
homenagem ao dia do servidor público. Somados às centenas de convidados, representantes da comunidade Rio-grandina, foram mais de mil 
pessoas presentes na atividade. 
 

             Comprovamos, o quanto somos capazes de compartilhar e demonstrar 
nosso amor pela Instituição, nosso agradecimento aos que passaram, nosso 
orgulho, nossa identidade com esse lugar, nosso esforço, inspiração e dedicação.  
 

              Comprovamos também que somos capazes de parar alguns instantes, 
duas horas apenas, pra nos percebermos, pra nos emocionar, pra abraçar e 
agradecer, pra ver colegas com quem só falamos no telefone, pra reencontrar 
aquele servidor aposentado e que não encontrávamos há tanto tempo, pra 
observarmos o tamanho da nossa potencialidade.  
 

              Acima de tudo, comprovamos, que mais do que sonhar somos capazes de 
realizar sonhos. Somos capazes de estabelecer como prioridade, a chance de nos 
reunir, pra comemorar, sorrir e agradecer a oportunidade que a vida nos oferece de 
estarmos juntos nesse lugar diferenciado que é a FURG, rodeado por pessoas tão 
especiais que somos todos nós. 
 

Cláudio Paz de Lima 
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oi  Cláudio; 
  
Não há palavras para agradecer o seu apoio e carinho, 
obrigado do fundo do meu coração, amei ter estado 
com vocês. 
Por favor, nos ajudem a divulgar as nossas duas 
palestras (anexado) via e-mail para os seus amigos, 
clientes e fornecedores, para que possamos conseguir 
mais cadeiras de rodas infantis. 
Temos duas palestras de grande sucesso: "Não 
sabendo que era impossível, ele foi lá e fez" Lao Tse e 
"ATITUDE ou NADA" Steven Dubner 
  

Espero que possamos apresentar a nossa nova 
palestra. Obrigado por transformar os nossos sonhos 
em realidade. 
Um super abraço, com muito amor e carinho. 
“Steven” 

 

Boa tarde, 
Gostaria de agradecer à PROGEP e a FURG 
pela ótima palestra apresentada hoje.  
Realmente foi emocionante, nos fazendo 
repensar o nosso comportamento diante das 
dificuldades e desafios do dia a dia. 
Realmente, o maior bem da vida é a própria 
vida e as pessoas que nos rodeiam, sejam 
em casa, no trabalho, etc.... 
 
Obrigado novamente,  
Alexandre Schlottgen - Analista de 
Tecnologia da Informação/ NTI - FURG) 
  



Prezado Claudio e Equipe 
Infelizmente não compareci por motivo de aulas (que já estavam atrasadas em função da MPU). 
Parabéns pela brilhante iniciativa... são atitudes e atividades como essa que nos fazem ser 
"diferentes" no pensar, no agir....  
Sou uma defensora dos direitos das pessoas com deficiências (especialmente a física) e há muito 
tempo me manifesto nos conselhos superiores para que  nós enquanto FURG  criemos um 
diferencial para a nossa Instituição. Deveríamos fazer um trabalho intenso neste sentido... 
adaptações de salas de aula, laboratórios , bibliotecas, bar, áreas de laser, transporte (totalmente 
adaptado) para circular no Campus e até fora ..... tudo. A Universidade que estudei nos Estados 
Unidos, é uma referencia neste aspecto. Lá convivi por dois e meio anos com uma brasileira 
paraplégica e o pessoal do Centro de Reabilitação.... foi lá que aprendi a ter esse olhar e alguma 
coisa sobre o planejamento da adaptação.  
Tenho visto com muita alegria a FURG dar os seus primeiros passos.... 
Imagino que a Palestra tenha sido um sucesso e que o balé sobre rodas tenha emocionado e 
agradado a platéia. sei que perdi pois este foi um momento único. 
PARABÉNS!!!! - Profa. MSc. Vera Mendonça Signorini 
 Faculdade de Medicina – FURG /  AICBM- Lab. de Parasitologia 

 

Bom dia 
 
Como servidora desta Instituição há 35 anos me 
senti honrada com o convite e participei, com 
muita satisfação, das atividades de ontem. 
As palestras do Prof. Steven só melhoram com o 
tempo. Quem teve a idéia de convidá-lo acertou 
no alvo.  Aguardo a próxima... 
Vera Oliveira  
 SERVIDORA DA FURG  - 
 COM MUITO ORGULHO 

Caríssimo, 
Nos dias atuais, conturbados e conturbantes, de correria, de 
afazeres mil, tivemos a honra, satisfação e alegria de termos sido 
brindados, por iniciativa desta Pró-reitoria, com um momento 
mágico e único, que foi a palestra do Steven. 
Acho que a PROGEP, errou, em um aspecto. 
Era para ter tido uma certa preparação. 
Era para ter sido avisado que na tarde de 26 de outubro seríamos 
bombardeados de informações, sentimentos, gestos, imagens 
que iriam mudar, de algum modo, a condução de nossas vidas. 
Deveríamos estar preparados para isso (ou não, e de repente, 
era esse o objetivo do palestrante e da PROGEP). 
Parabenizamos a iniciativa, mas é também extensivo às atitudes, 
procedimentos que, DIARIAMENTE, são feitos pela PROGEP 
para melhor e bem atender toda a comunidade universitária. 
Temos a, humana, tendência de não nos valorizamos, então 
viemos através deste, VALORIZAR o TRABALHO (EXCELENTE) 
que realizam, desde a acolhida aos servidores novos, passando 
pelas mensais Folhas de Pagamento (importantíssimo), até as 
aposentadorias, sempre de forma clara, correta e cordial. 
Respondendo nossos questionamentos da melhor e mais rápida 
forma possível. 
Cabe a nós, agradecer pela belo espetáculo e pelo excelente 
trabalho. 
Auditoria Interna 
 

 
Bom dia 
       Eu também, como servidora da FURG, gostaria de 
agradecer a todos vocês da PROGEP pelo empenho em 
trazer pessoas renomadas e tão importantes para nos 
mostrar de forma motivacional a importância da vida, das 
relações interpessoais, do nosso trabalho e da busca pela 
realização dos nossos sonhos. 
      Fico muito feliz e realizada por fazer parte da família da 
FURG. 
     Grande abraço!!!!!!  -  Farmacêutica Gisele Senhorin  
     Servidora do Hospital Universitário 

Prezado Pró-reitor 
 

Gostaria de agradecer a oportunidade de assistir a brilhante 

palestra de Steven Dubner. 

Obrigada por pensar na comunidade pois, com certeza, foi algo 

maravilhoso. 
 

Att. Angélica Miranda 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG                                                 OUTUBRO/2010 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS         RH INFORMATIVO N.º 253 

    Pág. 2 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – 2010 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       

Pró-Reitor Claudio Paz de Lima                                                                                                                          
 
 

 
                                                                                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Reitor João Carlos Brahm Cousin 

 

Sou sonhador... 
 

Sonho conviver em harmonia e desenvolver meu trabalho de forma 
comprometida, no objetivo de melhor atender aos usuários do meu 
fazer; 

 

Sonho que o resultado do meu trabalho possa ser reconhecido e que o 
reconhecimento fortaleça em todos a importância da nossa missão; 

 

Sonho que possamos identificar nossas diferenças para assim nos 
tornarmos diferentes aos olhos daqueles que nos observam; 

 

Sonho que a identidade com este lugar possa ser fortalecida e se torne 
um diferencial entre os que aqui estão e para os tantos outros que ainda 
chegarão; 

 

Sonho em recepcionar a todos de forma compromissada e compartilhar 
com todos os meus direitos, meus deveres e em especial os nossos 
sonhos. 
 

Sou realizador... 
 

Realizo a minha parte, com esforço e criatividade, com prazer e 
dignidade, e me vejo no exemplo daqueles que por aqui passaram há 
tanto tempo, ou pelos que aqui estão há tão pouco e que escolheram 
este lugar para a realização dos seus sonhos, que agora também são 
meus, porque neste lugar só há espaço para sonhar juntos. 
 

Sou servidor público... 
 

 Eu sou da FURG, com muito orgulho. 

28/10/2010  -    Dia do Servidor Público 

Cláudio, escrevo para agradecer a bela 
palestra trazida pela PROGEP! 
 
Diferentemente de outras palestras 
motivacionais que assisti esta mostrou de 
forma clara e objetiva que TODOS somos 
capazes! Que é preciso acreditar em nós e 
confiar no outro. 
Obrigada, pela possibilidade de reflexão e 
valorização da vida! 
Parabéns pelo excelente trabalho que vens 
desenvolvendo à frente da PROGEP! 
Transmite meus cumprimentos à equipe que 
te auxiliou na viabilização da vinda do Steve. 
Um forte abraço,  
Rosaura Alves da Conceição 

Dança sobre rodas: Grupo Extremus – CEFD/UFSM 
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PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – RESSARCIMENTO 
 

MEMO.CIRC.Nº 038/PROGEP      Em 28 de Outubro de 2010. 
 

Prezada Chefia: 

 

Assunto: Ressarcimento _Plano de Saúde 

 

Considerando a publicação no DOU de 13/10/2010, da Portaria Normativa nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, que estabelece orientações sobre a assistência à saúde suplementar do servidor ativo, inativo, seus dependentes e pensionistas. 

 

Considerando a opção escolhida pela Universidade de contrato com operadora de plano de assistência à saúde. 

 

 Considerando a necessidade de que os planos de saúde aos beneficiários dos órgãos do SIPEC contemplem a assistência médica ambulatorial e hospitalar, 

fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação. 

 

Considerando que no Artigo 26 da Portaria Normativa nº 5, há previsão de que os servidores ativos, inativos e os pensionistas possam requerer auxílio de 

caráter indenizatório, realizado mediante ressarcimento, por beneficiário, ainda que o órgão ofereça assistência mediante contrato, conforme opção da FURG, 

desde que comprovada a contratação particular de Plano de assistência à saúde suplementar que atenda às exigências contidas no termo de referência básico, 

anexo da Portaria.  

 

Considerando que o auxílio será consignado no contracheque do titular do benefício e será pago sempre no mês subseqüente ao mês de referencia.  

 

Informamos que os servidores interessados em receber o auxílio de caráter indenizatório deverão comparecer na Divisão de Protocolo para requerer o referido 

auxílio e formalizar processo, anexando declaração da operadora de plano de saúde, fazendo constar as seguintes informações: 

 

a) Nome do titular do Plano. 

b) Nome dos beneficiários (dependentes), identificando o grau de parentesco com o titular. 

c) Valor total do plano contratado, identificando nominalmente o valor correspondente a cada vida incluída no Plano. 

d) Data de vigência do Plano. 

e) Indicação de que o Plano contratado é de Assistência Médica e hospitalar (não haverá ressarcimento ao plano que não atender essa exigência). 

f) Indicação de que o pagamento do Plano está regular. 

 

Esclarecemos que o servidor ativo, aposentado ou pensionista, necessariamente deverá ser o titular do Plano contratado. 

O ressarcimento se dará a partir do mês de outubro de 2010, após avaliação das informações recebidas e conforme disponibilidade técnica de inclusão no 

SIAPE. 

 

O servidor ou pensionista que requerer o ressarcimento e que além do Plano de Assistência médica e hospitalar, possua também um Plano de Assistência 

Odontológica, poderá anexar ao processo declaração da operadora contendo as mesmas informações relacionadas nos itens acima descritos de “a” a “f”.   

 

O valor máximo de ressarcimento por titular e dependentes, somados os planos de assistência médica/hospitalar e assistência odontológica, se encontra 

divulgado no sítio eletrônico www.progep@furg.br, no RH Informativo de setembro de 2010. 

   

O servidor titular, a partir da entrega da declaração da operadora do Plano na Divisão de Protocolo, tem a obrigação funcional de comunicar a PROGEP 

qualquer alteração na declaração. 

 

Mesmo que não haja nenhuma alteração, informamos que a declaração da operadora deverá ser obrigatoriamente renovada no mês de outubro de cada ano.  

 

Comprovado, neste período, qualquer alteração na declaração entregue, sem que tenha sido comunicado pelo servidor a PROGEP e que resultem em 

diferenças financeiras pagas indevidamente em favor do servidor, entre outros procedimentos, a PROGEP providenciará o debito em folha, retroativo a data da 

ocorrência.  

  

Importante destacar que, observada as determinações contidas na Portaria Normativa nº 5, o procedimento adotado pela PROGEP, visa facilitar ao servidor o 

pedido de ressarcimento, e tornar desnecessário a obrigatoriedade de entrega mensal do comprovante de pagamento do Plano de Saúde relativo ao mês 

anterior.   

 

Os servidores beneficiários do Plano de Saúde contratado pela FURG, não possuem direito ao ressarcimento indenizatório, considerando que já recebem o 

custeio da assistência à saúde. 

 

Solicitamos especial ATENÇÃO no sentido de que até dezembro de 2010, os titulares do Plano de Saúde contratado pela FURG, bem como dos 
Planos contratados particularmente, informem a PROGEP o número do CPF de cada um dos beneficiados.  
 

A obrigatoriedade foi estabelecida pela Secretaria de Recursos Humanos do MPOG e a falta desta informação impossibilitará a partir de janeiro de 2011, o 

pagamento do respectivo benefício. 

 

O CPF poderá ser requerido junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Correios. 

 

Solicitamos ampla divulgação do conteúdo do presente memorando circular, visando que todos os servidores de sua Unidade tenham 

conhecimento sobre o assunto. 
 

CLAUDIO PAZ DE LIMA 
Pró–Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

10 de Novembro – Dia Nacional de Prevenção à Surdez 

Embora o ruído faça parte do nosso dia-a-dia ao entrar no mercado de trabalho o indivíduo poderá passar 

de 8 a 12 horas exposto a grande intensidade sonora. 

O ruído é o agente nocivo de maior prevalência nos ambientes de trabalho e compromete a saúde de 

milhares de trabalhadores, causando reações diversas em todo organismo, como irritabilidade, zumbido, tontura, 

falta de concentração e até mesmo PAIR (Perda auditiva Induzida pelo Ruído). 

Como você pode prevenir: 

O controle do ruído no ambiente de trabalho é a decisão mais sábia e segura, através do uso adequado e 

contínuo dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI), ainda fazendo investigação auditiva 

periódica para controle do agravo. 

Você pode decidir hoje o que vai ouvir amanhã! 
 
 

LEI 11.091/05 – Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 2010 

 

 A Avaliação de Desempenho dos servidores técnico-administrativos em Educação do ano de 2010 será 
realizada no período de 29/10/2010 a 30/11/2010, estando os formulários para preenchimento das avaliações e 
instruções disponíveis na página da FURG (www.furg.br). 
 

  A auto-avaliação somente será efetivada com a entrega dos dois formulários (auto-avaliação e informações 
complementares), devendo imprimir/salvar o recibo que estará disponível na página da auto-avaliação e também 
na página de entrada (matrícula/senha). 
 

 Colega! Caso não tenha recebido a sua correspondência, entre em contato com o SPO/SAS – SARH, pelos 
telefones 3233.8622 e 3233.8751 ou pelo e-mail progep.sposas@furg.br . 
 

 As chefias e os colaboradores que estiverem realizando pela primeira vez a avaliação de desempenho 
deverão entrar em contato com o SPO/SAS para receber toda orientação necessária. 
 

  Destacamos que os formulários do Subprograma de Qualificação e Subprograma de Aperfeiçoamento e 
Desenvolvimento, visando que seja identificado pelas Unidades às necessidades de capacitação (cursos) para o 
exercício de 2011, estarão disponíveis a contar de 29/10/10.  
 

RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES 
 

A SARH criou este espaço para divulgar os nomes dos servidores da FURG que, no desempenho de suas atividades, tiveram o 
reconhecimento por parte das Unidades recebedoras desses serviços, considerando-os realizados com presteza e eficiência e merecedores de 
enaltecimento. 
NOME DO(A) SERVIDOR(A) 
 

LOTAÇÃO UNIDADE 
ATENDIDA 

DOCUMENTO EMITIDO 

Anderson dos Santos Galvão (bolsista) PRAE/NAE Comissão Interna 
de Auto Avaliação  

Memo. Nº 006/10 - DAE 

Cleber Antônio Castanheira SAMC/Vidraçaria FAMED OF. 159/10-FAMED 

Marcio Luis Soares de Brito PROGEP/SARH 

Iraci Godói Souza PROGEP/SECRETARIA 
ASIPFURG Corresp. De 21/10/10 

Nelson Marinho Souto SAMC NID/Cidade Memo. 39/2010 - NID 

Irai Francos Mirapalhete e Equipe EDGRAF PROGEP Memo. 230/10- PROGEP 

  As unidades administrativas que receberem serviços prestados por servidores da FURG e entenderem que estes tenham sido 
executados de forma diferenciada, sendo os servidores merecedores de um agradecimento especial, poderão encaminhar correspondência à 
chefia desses servidores, com cópia para a SARH, para que possamos divulgar neste espaço os nomes dos servidores que no exercício de 
suas atividades atuam de forma eficiente, procurando melhor atender aos usuários. 

 
PRESERVE A VIDA!  VELOCIDADE MÁXIMA NO CAMPUS CARREIROS: 50 KM/H 

 

 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP 
Fone 3233.8698 – Fax 3232.9667 – http://www.progep.furg.br – E-mail: progep.secretaria@furg.br 

 


