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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP 

CONVITCONVITCONVITCONVITEEEE    

A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGEP) convida para as atividades comemorativas 
ao Dia do Servidor Público Federal na FURG.  
 

Em 2011 tivemos a criação do sitio eletrônico www.diadoservidor.furg.br, espaço onde se encontra divulgado todas as atividades realizadas em 2010 
e a programação completa para comemoração do dia do servidor em 2011. 
 

  Com a criação do referido sítio, a comemoração do dia do servidor em 2011, começa pelo desenvolvimento pela PROGEP de três projetos. 
 

  O projeto “Eu sou da FURG, com muito orgulho” contou com 15 (quinze) contribuições de servidores; o projeto “Minha visão da FURG” com 27 
(vinte e sete) contribuições de servidores e o projeto “Estou bem na foto, eu estou na FURG” recebeu 187 (cento e oitenta e sete) contribuições de servidores. 
 

 As fotos encaminhadas, pelos servidores, para os projetos acima serão utilizadas, durante o mês de outubro/2011, como plano de fundo no acesso ao 
webmail/FURG. 
 

  Agradecemos a participação de cada uma das pessoas que contribuíram decisivamente para que no dia 24/10/2011, após a extraordinária palestra “A 
Arte do Conviver e do Aprender” com Eduardo Shinyashiki, possamos apresentar aos presentes a motivação e o destino dado pela PROGEP às colaborações 
recebidas.   
 

  No dia 24/10/2011 também estaremos divulgando o texto selecionado no projeto “Eu sou da FURG, com muito orgulho”. 
 

  Como nosso maior objetivo é proporcionar um momento de reflexão e de encontro de todos os servidores da Instituição, ativos e aposentados, a 
presença de todos no dia 24/10/2011 é absolutamente necessária e indispensável.  
 

  Destacamos também a atividade planejada para o dia 14/10/2011 destinada exclusivamente aos aposentados da nossa Universidade, onde estaremos 
apresentando minuta do projeto “Preparação para a Aposentadoria” visando colher contribuições e depoimentos. 
 

  Informamos que foi encaminhada a programação para todas as Unidades Administrativas e Acadêmicas da FURG, como também para a AFURG, 
APROFURG, APTAFURG, ASIPFURG. Enviamos às Unidades, convites a serem distribuídos aos servidores e pelos correios convites aos aposentados, 
visando oportunizar que todos possam participar das atividades programadas.  
 

PROGRAMAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2011 – DIA DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL NA FURG 
DIA HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

05 15h 
Anfiteatro 
C. Saúde 

- Palestra:  “Assédio Moral nas Instituições de Ensino”, com José Roberto Montes Heloani. 
- Atividade Cultural 

11 10h CIC - Oficina de Fotografia 

14 8h30min 
Saída do  

Campus Cidade 
- Revendo a FURG – Destinada aos servidores aposentados 

18 14h às 16h CIC - Oficina vocal 

19 8h CC - Oficina de Yoga – Danubia Bueno Espindola  

24 14h CIDEC 

- Palestra: “A arte do conviver e do aprender” com Eduardo Shinyashiki 
- Apresentação da motivação e destino dado pela PROGEP às contribuições recebidas dos servidores nos 
projetos propostos 
- Atividades de promoção e prevenção da saúde 
- Atividade Cultural 

24 a 28 � M / T / N  Campus Carreiros - Circuito Cultural no Campus Carreiros 

25 16h às 18h CIC - Oficina de expressão corporal 

27 18h às 19h CIC - Oficina de dança  

Saiba mais acessando o sítio www.diadoservidor.furg.br 
 

 Renovamos o desejo de contar com a participação de todos... 
 

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

Caro servidor 
     Desde 2009 estamos homenageando, por tempo de serviço prestado à Universidade, os servidores que completaram 25, 30 e 35 anos de efetivo exercício. 
     Informamos aos servidores que não tiveram a possibilidade de comparecerem nas respectivas Assembléias Universitária, para recebimento de suas 
homenagens, que os diplomas, medalhas e pin encontram-se a disposição na secretaria da Progep. 
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP 

SEMANA DO SECRETARIADO DA FURG 
 

  Considerando a comemoração do Dia da Secretária, a PROGEP promoveu uma semana de encontros para discutir o papel, as atribuições e as 
competências da equipe de secretariado da universidade. Os objetivos do curso foram:  
 

- Promover a aquisição de competências;  
- Estimular a reflexão sobre a profissão de secretariado;  
- Aprimorar a base comportamental nos relacionamentos;  
- Preparar para a gestão de conflitos;  
- Desenvolver a competência comunicacional e o equilíbrio emocional, a fim de tornar-se um mediador/a e um/a assessor/a mais eficaz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FURG 
PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI  
 

Apresentadas as propostas do PDI e PPI da Universidade: 
O Comitê Assessor de Planejamento apresentou em 23/09/2011, durante Seminário, a Proposta do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FURG, no Centro Integrado de Desenvolvimento Costeiro (Cidec-Sul). Os pró-reitores de Graduação, Cleuza Dias, 
e de Administração e Planejamento, Mozart Tavares Martins Filho, detalharam as propostas. 
 

  A criação do Comitê que organizou esse processo foi aprovada no mês de março de 2010 pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Administração (Coepea). A partir daí começaram as discussões em torno da revisão do PPI e PDI como forma de orientar os novos desafios da Universidade. 
 

   A proposta apresentada pode ser encontrada no site www.pdi.furg.br , onde há também outras informações. As pessoas ainda que quiserem colaborar 
com o documento têm até o dia 7 de outubro para apresentar sugestões. Depois disso, o Comitê vai se reunir para definir o texto final da proposta e encaminhá-
la ao Conselho Universitário (Consun). 
 Site do PPI-PDI    Histórico do processo 
 

Breve histórico: 
- 26/03/2010: COEPEA deliberou pela criação do Comitê Assessor de Planejamento (Deliberação COEPEA 51/2010), com atribuições de elaborar a proposta 
dos Planos Institucionais e acompanhar e avaliar a sua execução. 
- 14/05/2010: foi nomeado o Comitê de Planejamento, pela portaria 952/2010, cuja composição buscou a representatividade das áreas do conhecimento e a 
amplitude das atividades desenvolvidas na Universidade, incluindo servidores técnico-administrativos em educação e docentes, discentes e representantes da 
sociedade (indicados pelo Conselho de Integração Universidade/Sociedade).   
- Setembro/novembro-2010: as unidades acadêmicas realizaram seminários elaborando relatórios com as suas manifestações, encaminhados ao Comitê. 
- 15/10/2010: foi realizado o seminário com a sociedade, com o tema “A FURG que você quer e ajuda a construir”, propondo uma reflexão sobre a missão e 
fins da Universidade.  
- 21/10/2010: foi realizada reunião com representantes dos diretórios acadêmicos, para esclarecimentos e motivação para participação dos estudantes no processo. 
- 8 e 9/11/2010: foi realizado o Seminário da Reitoria, reunindo todas as unidades administrativas, no qual se refletiu sobre os mesmos temas abordados nas 
unidades acadêmicas. 

Concluído o ciclo de seminários, a partir de dezembro de 2010, com base nos relatórios apresentados, o Comitê de Planejamento passou a se reunir 
semanalmente, analisando criteriosamente a documentação, categorizando e estruturando pré-propostas de PPI e PDI. Durante esse período, como forma de 
qualificar a proposta, o Comitê buscou assessoramento de diversos membros da comunidade universitária, em aspectos específicos.  
  Concluindo esta etapa, em 12 de setembro de 2011 o Comitê estabeleceu a data de 23 de setembro para realização do seminário de apresentação da 
proposta de PPI e PDI à comunidade, resgatando o compromisso 
 

 
 

HORA DE VERÃO: DECRETO Nº 6.558, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008 – (DOU 09/09/2008) 
 

“Art. 1o Fica instituída a hora de verão, a partir de zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até zero hora do terceiro domingo do 
mês de fevereiro do ano subseqüente, em parte do território nacional, adiantada em sessenta minutos em relação à hora legal. 

Parágrafo único. No ano em que houver coincidência entre o domingo previsto para o término da hora de verão e o domingo de carnaval, o 
encerramento da hora de verão dar-se-á no domingo seguinte. 

Art. 2o A hora de verão vigorará nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.” 

 

Considerando o Dec. 6.558/2008, a hora de verão de 2010/2011 será de: 
Início: zero hora do dia 16/10/2011  Término: zero do dia 26/02/2011. 
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP 

 

NOVOS SERVIDORES – SETEMBRO/2011 
 

Estamos apresentando os novos servidores à Comunidade Universitária, e compartilhando com todos a enorme 
felicidade de recepcionar esses novos colegas, que por certo estarão dispostos a assumir a identidade, o respeito e o carinho 
que temos pela nossa FURG. 

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

SEJAM MUITO BEM-VINDOS... 
 

 
Jorge Alberto Soares Cruz - Prof. 3º Grau –               Marcio Dorneles de Sousa - Prof. 3º Grau -                     Francine Silva Antelo – Profª 3º Grau - 
ICHI (01.09.2011)                                                       FAMED (06.09.2011)                                                      EQA/SAP (06.09.2011) 
 
 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Leonir Andre Colling - Prof. 3º Grau -                     
                   IO  (13.09.2011) 

Juliano César Marangoni - Prof. 3º Grau –                                      Carolina Rosa Gioda – Profª 3º Grau - 
IMEF  (13.09.2011)                                                                     ICB  (23.09.2011) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mara Rejane Vieira Osorio - Prof. 3º Grau –                Marcio Rodrigo Vale Caetano - Prof. 3º Grau –               Eduardo Figurelli Perez – Administrador - 
IE (22.09.2011)             IE (22.09.2011)             PROAD/DAM (26/09/11) redistribuição 
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

EXTINTORES DE INCÊNDIO 

   Classes de Incêndios: O agente extintor mais apropriado para cada tipo de incêndio depende do material 
que está em combustão. Em alguns casos, alguns agentes extintores não devem ser utilizados, pois colocam em 
risco a vida do operador do equipamento. Os extintores trazem em seu corpo as classes de incêndio para as quais 
é mais eficiente, ou as classes para as quais não devem ser utilizados: 

 
   Princípios de incêndios são facilmente controlados com o simples uso de extintores específicos, mas se 
você por algum motivo não se sente capaz de utilizar os extintores disponíveis, abandone imediatamente o local, 
procure ajuda especializada e o mais rápido possível acione o Corpo de Bombeiros pelo numero 193. 
 
 

 

APOSENTADORIAS DE AGOSTO - SETEMBRO/2011 
 

Relação dos servidores da FURG que foram aposentados em agosto/setembro/2011 

NOME DO SERVIDOR (A) CARGO LOTAÇÃO INGRESSO APOSENTADORIA 

OLVARIN CAVALHEIRO NOGUEIRA   
MESTRE DE EDIFICACOES E 

INFRAESTRUTURA 
Diretoria de Obras 11/06/87 11/08/11 

JOÃO CASSIMIRO 
MENDONÇA SOARES 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO Instituto de Ciências Biológicas 24/03/80 28/09/11 

PAULO OTO SILVEIRA DESENHISTA PROJETISTA Diretoria de Obras 14/05/79 28/09/11 

 
 

RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES 
 

A SARH criou este espaço para divulgar os nomes de servidores da FURG, de servidores em exercício na FURG, de estagiários ou 
de contratados, 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. 

 

SERVIDORES / ESTAGIÁRIOS /  CONTRADOS 
 

LOTAÇÃO UNIDADE ATENDIDA DOCUMENTO EMITIDO 

Cristina Lemos Goularte, Fernando Ritiele Teixeira, Jesus 
de Alencar Moraes de Alvarenga, Juliana Mariath, Luiz 
Carlos Munhoz Rodrigues, Marcio Wrague Moura, Rafael 
Gonzales Rocha, Rita de Cássia Gnutzmann Veiga, Silmar 
Dummer, Verena Schmidt Baldoni. 

Pró-Reitoria de 
Infraestrutura 

Hospital Universitário Mem. 17/2011 - HU 

Ricardo Giacobbo Luz, Bruna Patzdorf Cadaval de Macedo IMEF IMEF Mem. 101/2011 - IMEF 

Gilberto de Jesus Pureza PU IMEF Mem. 102/2011 - IMEF 

 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 PROGEP, 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 
 


