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DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – Café com Talentos 
FURG 46 AN0S: acolhendo pessoas, abraçando culturas e construindo conhecimento 

 

A Universidade Federal do Rio Grande – FURG, no dia 28/10, realizou atividade alusiva ao dia do Servidor 
Público, a segunda edição do “Café com Talentos”, no CIDEC-SUL. Foi servido café da manhã aos servidores, 
que confraternizaram em comemoração ao seu dia, durante a apresentação de diversas atrações musicais do 
Banco de Talentos da FURG. 
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NOVOS SERVIDORES 
 

SETEMBRO/2015 
 

SEJAM MUITO BEM-VINDOS!            
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Apresentamos os novos servidores à Comunidade Universitária e comparti-

lhamos com todos a felicidade de recepcionar os novos colegas, que, por 

certo, estão dispostos a assumir a identidade, o respeito e o carinho que temos 

pela nossa FURG. 

Ronaldo Piccioni Teixeira 

Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
 

 

Luciane Vianna Oliveira 

Técnica em Artes Gráficas  

EDIGRAF – 05/10/2015 

 

 

Martin Cesar Tempass 

Professor do Magistério Superior  

ICHI – 15/10/2015 

 

 

Ana Cecilia Giacometti Mai 

Técnico de Laboratório-Zoologia 

IO – 16/10/2015 

 

 

Elisângela Freitas da Silva 

Assistente em Administração 

PROPLAD – 19/10/2015 

 

 

Helena Beatriz Mascarenhas de Souza 

Professora do Magistério Superior  

ILA-SVP – 26/10/2015 

 

 

Greta Dotto Simões 

Arquivista  

PROPLAD – 28/10/2015 
 

 

Eduardo Antunes Dias 

Professor do Magistério Superior 

ICB-SLS – 29/10/2015 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2015 – TAES 
 

O Processo de Avaliação de Desempenho será no período compreendido entre 09/11/2015 a 09/12/2015. 

O formulário para preenchimento da avaliação de desempenho estará disponível no sistema FURG (www.sistemas.furg.br) perfil Servidor, no 

sistema SisAvalTec – aplicação: Auto-Avaliação e Avaliação/Colaboradores (avaliação dos colaboradores pela chefia). 

Em caso de necessidade de esclarecimentos sobe o Processo de Avaliação, entrar em contato  com a CPOSS – Coordenação de 

Psicologia Organizacional e Serviço Social, através dos telefones 3292.5314 ou 3293.5328. 

 

ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (relembrando) APOSENTADOS/PENSIONISTAS 

PORTADORES DE DOENÇA GRAVE 
Os servidores aposentados e pensionistas portadores das doenças abaixo discriminadas, consideradas como “doenças 

graves previstas em lei”, poderão solicitar isenção do Imposto de Renda na Fonte. Para isso deverão entrar em contato com a 

PROGEP/DAS (telefone 3293 5333).  

“XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, 

tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardio-

patia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget 

(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, 

mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)”. 

A moléstia deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle e, 

caso não haja renovação documental a isenção se extinguirá automaticamente ao fim do prazo estabelecido. 

 

http://www.sistemas.furg.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11052.htm#art1
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NOVEMBRO AZUL – NESTE MÊS, ESTAMOS JUNTOS NA LUTA CONTRA O CANCÊR DE PROSTATA 
 

É provável que você homem já tenha ouvido falar na campanha 
“Novembro Azul”. É possível também que você já saiba que o câncer 
de próstata ocorre principalmente em homens mais de 60 anos e 
que é a segunda principal causa de morte por câncer em homens. 
Apesar de ser uma doença grave, é tratável quando diagnosticada 
precocemente. Mas será que você sabe que a maioria dos homens 
procura o diagnóstico e tratamento quando a doença já está 
avançada e que muitas vezes o faz por insistência de familiares 
ou porque os sintomas físicos já estão insuportáveis? 

Isso acontece porque há uma construção sociocultural que 
associa a masculinidade à repressão de sentimentos. Homens são 
treinados desde muito cedo para suportarem silenciosamente as dores 
físicas e emocionais. Um exemplo dessa construção é o fato de que 

as meninas são levadas ao ginecologista desde cedo. Mas você já conhece algum menino que foi levado ao uro-
logista quando criança ou quando começou sua vida sexual? Homem que é homem não chora, não é sensível, 
não sente dor e, portanto, não precisa ir ao médico. Homem tem que ser forte, corajoso, suportar tudo, ser um 
“super-homem” que deve cuidar de todos a seu redor, menos de si. Será? 

Perceba que, lhe foi retirada a possibilidade de sentir, de adoecer e de existir na sua integralidade. Essa 
imposição social o levou ter pouco contato com o seu corpo, sua saúde e seus sentimentos. Talvez tenha lhe ge-
rado um profundo medo e sensação de não saber como lidar quando se deparar com situações geradoras de dor 
e sofrimento físico e emocional. E é esse medo, que o leva a não cuidar de sua saúde, não procurar por médicos 
e não fazer exames. Medo associado à fantasia de que “quanto mais se mexe pior”, medo de mostrar fragilidade, 
medo de sentir-se exposto e de perder a admiração dos que o cercam por não corresponder a esse modelo ideali-
zado de homem. E você tem o direito de sentir medo. E isso não o torna “menos homem”. 

Você tem a possibilidade de questionar e repensar essa imposição cultural. Você pode aprender a lidar 
com os medos se permitindo entrar em contato com eles, assumindo que seu corpo não é de aço e que precisa 
ser cuidado. Isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, estar atento ao corpo e a suas emoções é o que o torna 
mais corajoso, mais confiante e até mesmo mais admirável. 

Portanto, cuide-se! Previna o câncer de próstata! Cuidar da saúde também é coisa de homem. 
 

Aline de Castro Coutinho 

Psicóloga Clínica 
 

 

DOAÇÃO DE SANGUE – CADASTRE-SE COMO DOADOR. 
FAÇA SEU CADASTRO PELO SISTEMA OU VÁ ATÉ A DAS (DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE). 
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Importante: Mantenha seus dados cadastrais atualizados no Sistema FURG. 
 

Importante: Mantenha seus dados cadastrais atualizados no Sistema FURG.  
Para alteração de dados cadastrais entre em contato com a PROGEP por um dos seguintes canais: 
 
Se servidor ativo: 
- Sistema FURG / SRH / Fale com a PROGEP / Atualização dados cadastrais; 
- do seu e-mail institucional para: progep.adm@furg.br; 
- Protocolo. 
 
Se servidor inativo ou pensionista: 
- do seu e-mail cadastrado para: progep.adm@furg.br; 
- Protocolo. 
 

Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Técnico-Administrativos em Educação - 
EXERCÍCIO 2016 

 

Informamos que no período de 09/11/2015 a 09/12/2015, mesmo período de realização do processo de 
avaliação de desempenho dos servidores técnicos administrativos em educação, estará aberto no sistema da 
FURG, na aplicação RH Capacita, a inclusão do dimensionamento anual de capacitação e qualificação de cada 
Unidade Administrativa e Acadêmica. Informamos que apenas a Ata da Reunião deverá ser enviada pelo protoco-
lo, contendo nome e assinatura dos presentes e justificativas dos ausentes, se for o caso. 
É importante destacar a necessidade do comprometimento imprescindível das chefias e da atuação participativa 
dos colaboradores, visando que o processo de construção expresse com exatidão as necessidades de capacita-
ção de cada ambiente de trabalho, identificando servidores e/ou equipe a ser capacitada e qualificada, objetivando 
a melhoria do desempenho de suas atividades e o exercício pleno da cidadania voltados ao cumprimento dos 
objetivos e estratégias estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). É por meio deste levanta-
mento, dos indicadores da avaliação de desempenho e das propostas da PROGEP, que se estabelecerá o Di-
mensionamento Anual de Capacitação da Instituição. 

Destacamos que os servidores atualmente em gozo de liberação de horário para cursos de educação for-
mal ou afastamento para pós-graduação e que devam continuar sua formação no ano de 2016, deverão ser no-
vamente incluídos no Subprograma de Qualificação. Solicitamos o máximo esforço no objetivo de que todos os 
colaboradores da Unidade, mesmo que em férias ou outra forma de afastamento, sejam informados e convidados 
a participarem da reunião de diagnóstico das necessidades em capacitação e qualificação, evitando assim que 
venham a sofrer o prejuízo de não inclusão na proposta a ser realizada pela Unidade para o exercício de 2016. 
Destacamos ainda, que a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e o Senado Federal, promovem cur-
sos de capacitação gratuitos, na modalidade à distância e com certificação. No firme propósito de auxiliar na cons-
trução coletiva do processo, a Coordenação de Formação Continuada - CFC estará à disposição para participar 
de reuniões nas unidades que assim desejaram. O agendamento será pelo telefone 3293-5319 ou pelo e-
mail camilaestima@furg.br.  No caso de dúvidas em referência ao uso do sistema, deverá ser mantido contato 
com o Núcleo de Tecnologia da Informação, com o Analista de Tecnologia da Informação, Diogo Paludo, fone 
3293.6578. 

 

APOSENTADORIAS DE OUTUBRO/2015 

Nome do servidor Cargo Lotação Ingresso Aposentadoria 

GASPAR CORREA LUCAS CARPINTEIRO ProInfra/PU - Prefeitura Universitária 25/04/1990 09/10/2015 

JOSE ONOFRE CHIM SIMOES ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO ILA - Instituto de Letras e Artes 16/06/2015 15/10/2015 

JOVANA SOARES URRUTH BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA SiB - Sistema de Bibliotecas 24/01/2008 13/10/2015 

LUCIA IZABEL ZANETTI AUXILIAR DE ENFERMAGEM HU - Coordenação de Enfermagem 26/12/1994 21/10/2015 

  

RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS – DECRETO 7.862/2012 

Relembramos: os aposentados e pensionistas aniversariantes em OUTUBRO/2015 deverão realizar atualização 

cadastral em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco de Brasília, no mês de 

NOVEMBRO/2015. 
 

A FALTA DE RECADASTRAMENTO PODE RESULTAR NA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. 
 

 

 

 

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

FURG / Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PROGEP    
Rio Grande – Av. Itália Km 8 - Câmpus Carreiros –  Fone 3293.5320  –  HTTP://www.progep.furg.br  –  E-mail:  progep.secretaria@furg.br 

mailto:camilaestima@furg.br
http://www.progep.furg.br/

