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FURG 46 AN0S: acolhendo pessoas, abraçando culturas e construindo conhecimento 
 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO ACONTECENDO NA PROGEP 
 

 

RESÍDUOS PERIGOSOS 
 
O principal objetivo do curso foi a conscientização e 
capacitação dos TAEs que atuam em laboratórios 
geradores de resíduos perigosos, colaborando assim 
para o gerenciamento de resíduos da FURG e 
diminuindo riscos associados à sua manipulação.  
 
Essa foi a terceira oferta do curso. Desta vez 
contemplando os Técnicos de Laboratório do IO e 
TAEs da DOb. Foram ministradas aulas teóricas e 
práticas, bem como mesa redonda sobre o tema.  
 

 
 

LIBRAS BÁSICO – MÓDULO I 
 
O principal objetivo do curso foi estimular os alunos a 
se comunicar com as pessoas surdas, bem como 
compreender a cultura e a constituição das identidades 
surdas.  
 
Esse módulo foi realizado no período de 24/05/2016 a 
02/08/2016. Os servidores aprovados poderão realizar 
o segundo módulo do curso, que possui previsão de 
início para o dia 09/08/2016 

 

 
ESPANHOL PARA SERVIDORES PÚBLICOS – BÁSICO I 
 
O curso tem como objetivo oportunizar aos participantes 
conhecimentos que contribuem para o processo de comunicação 
entre os povos latinos. 
O curso, que contemplou 16 servidores da Universidade, teve 
início no dia 23/05/2016 e possui previsão de término para 
26/09/2016. 
 



NOVOS 
 SERVIDORES 

 

JULHO/2016 
 

SEJAM MUITO BEM-VINDOS!           

RECONHECIMENTO 
DE ATIVIDADES 
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Apresentamos os novos servidores à Comunidade Universitária e 
compartilhamos 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 

 

 

 

Fabiane Pianowski 
Professora do Magistério Superior 
ILA - Redistribuída – 22/07/2016 

 

 

 

Renata Resende da Silva 
Assistente em Administração 

PROPLAD - Redistribuída – 11/07/2016 

 

 

Kelli da Rosa Ribeiro 
Professora do Magistério Superior 

ILA – 06/07/2016 
 

 

Eliana Veleda Klering 
Meteorologista  

IO – 19/07/2016 

 

 

Dorisley Nery Rivero 
Aux. de Enfermagem 

HU - Redistribuída – 05/07/2016 
 

 
 

 

 

Vinicius Halmenschlager 
Professor do Magistério Superior 

ICEAC – 26/07/2016 

 
 
A PROGEP 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 das Unidades recebedoras desses serviços, considerando-os realizados com presteza e 
eficiência e merecedores de enaltecimento. 

 

SERVIDORES / ESTAGIÁRIOS / CONTRATADOS  LOTAÇÃO UND. ATENDIDA ATIVIDADE 

José Antônio Scotti Fontoura, Waldir Terra Pinto 
e André Tavares da Cunha Guimarães 

Escola de 
Engenharia 

PROGEP/DDP/CFC 
Colaboração junto à Comissão Interna de 
Avaliação dos Pedidos de Progressão 
Capacitação/Qualificação da PROGEP 

Marcel Costa Salum PROGEP/DIGEP/CCR PROGEP/DDP/CFC Excelente trabalho desenvolvido para 
desempenho das atividades da unidade 

As unidades administrativas que receberem serviços prestados por servidores da FURG e entenderem que estes tenham sido executados de forma diferenciada, portanto merecedores de um 
agradecimento especial, poderão encaminhar correspondência à chefia desses servidores, com cópia para a PROGEP, para que possamos divulgar neste espaço esse reconhecimento. 

 

RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS – DECRETO 7.862/2012 
 

O recadastramento é no banco, é obrigatório e anual, sempre no mês do seu 
aniversário. 

 

O recadastramento deve ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, da 
Caixa ou do Banco de Brasília - BRB. Se você recebe seu pagamento por meio 
de um desses bancos, deverá realizar o seu recadastramento em qualquer 
agência do seu banco. Se você recebe por meio de outro banco, procure uma 
das agências desses três bancos. 
 

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

Alô SEGEP – Central de Atendimento SIPEC 
0800-9782328 

http://www.planejamento.gov.br/tema/recadastramento 
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Mem. Circ. 6/2016 - PROGEP                                                                                            Em  28 de julho de 2016. 
 
Assunto: Servidores que serão Homenageados em 2016 - revisada  
 

Prezada Chefia, 
 

Considerando a Deliberação COEPEA nº 030/2016, que dispõe sobre a Homenagem Universitária por Tempo de 
Serviço na FURG, encaminhamos, em anexo, a relação revisada dos servidores que serão homenageados em 
2016, por terem completado 25, 30, 35, 40 ou 45 anos de efetivo exercício na Universidade, no período de 
21/08/2015 à 20/08/2016. 
 
Pedimos, caso tenha conhecimento de servidores que se enquadrem no supracitado e que não estejam 
constando na relação em anexo, o encaminhamento desta informação, a fim de que a PROGEP possa localizar a 
documentação comprobatória. 
 
Informamos que a Homenagem será efetivada em Assembleia Universitária em data a ser marcada para o 
mês de outubro/2016. 
 
Solicitamos ampla divulgação do conteúdo do presente Memorando Circular a todos os servidores lotados em 
sua Unidade. 
 
Listagem atualizada dos servidores homenageados 201 6 http://progep.furg.br/bin/procedimento/index.php?id_procedimento=212 
 

Atenciosamente, 

 

 
RONALDO PICCIONI TEIXEIRA 
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 
 

APOSENTADORIAS DE JULHO/2016 
“Em 46 anos de existência, muitas pessoas passaram pela FURG e dedicaram grande parte de suas vidas para construir essa 
história de mais de quatro décadas. A você nosso sincero agradecimento e a certeza de que sempre será presença, boa e 
feliz, na memória da FURG. Que seus novos sonhos e projetos sejam cheios de sucesso como foi sua trajetória em nossa 
Universidade.” 
Profa. Dra. Cleuza Maria Sobral Dias 
 

Nome do servidor Cargo Lotação Ingresso Aposentadoria 

ADAO DE MELO BILHALVA VIGILANTE ProInfra/PU 06/05/1985 18/07/2016  
 

NILO DA ROSA VIEIRA VIGILANTE ProInfra/PU  06/05/1985 01/07/2016 

 
 

Diretoria de Atenção à Saúde Atenção!  
 

Grupo de Emagrecimento 
 

A obesidade apresenta-se como uma doença crônica, progressiva e multifatorial associada a 

inúmeras complicações metabólicas que trazem diversos riscos a saúde e necessita ser 

tratada.  

Desta forma, surge o grupo de emagrecimento, um projeto da PROGEP/DAS que tem por 

objetivo construir ações que visem incentivar mudanças individuais e de comportamento a 

partir da intervenção adequada e modificações nos hábitos diários na busca de melhor 

qualidade de vida. 

 A equipe multiprofissional é formada por nutricionista, enfermeira, psicóloga e técnica em 
nutrição, além de outros profissionais que eventualmente colaboram com o projeto. 
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Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA 
 

O PPA tem como objetivo implementar ações no sentido de preparar o servidor para esta nova etapa da vida, abordando 

aspectos biopsicossociais, visando o alcance da qualidade de vida. Este programa tem como público alvo servidores que 

poderão aposentar-se em no máximo 02 (dois) anos. O PPA será desenvolvido através de entrevistas individuais e encontros 

grupais de caráter informativo e vivencial.  

A edição do PPA/2016 acontecerá no período de 05/09 à 24/10, nas segundas e sextas no turno da manhã. Ressaltamos que 

esta edição do PPA já está com um número de servidores inscritos. No entanto, reiteramos a divulgação para que se houverem 

mais interessados entrem em contato com a Coordenação de Psicologia Organizacional e Serviço Social (CPOSS), da Pró-

Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Progep), pelo telefones (53) 3293-5314 ou (53) 3293-5328. 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O PROFIAP 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de Mestrado Profissional em 
Administração Pública (Profiap). A etapa ocorre até 19 de agosto  e pode ser 
feita exclusivamente  pelo site http://www.profiap.org.br, através do preenchimento do 
formulário eletrônico. A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) é uma das instituições de 
Ensino Superior que integram a Rede Nacional do Programa, de acordo com o coordenador 
local do Profiap na FURG, prof. Dr. André Andrade Longaray. 

Serão ofertadas 15 vagas, sendo 11 para servidores da Universidade e quatro para demanda 
social. O critério de seleção será a pontuação do Teste Anpad, que pode ser encontrado pelo 
linkhttp://www.anpad.org.br/~anpad/teste_anpad.php. Na FURG, a prova ocorre em 18 de 
setembro. As aulas serão oferecidas de forma presencial, preferencialmente, às quintas-feiras 
à tarde, sextas-feiras no turno da manhã ou tarde e noite. Eventualmente, ocorrerão aulas aos 
sábados de manhã.  

O Profiap é um programa de pós-graduação stricto sensu em Administração Pública, 
reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do 
Ministério da Educação. Ele é destinado a formar profissionais com entendimento do papel do 
Estado no Brasil, do exercício da cidadania e, ainda, preocupado com as questões éticas, 
sociais e ambientais que subsidiarão as políticas públicas com impacto na sociedade. 

 

 
 
     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 3293.5324  –  HTTP://www.progep.furg.br  –  E-mail:  progep.secretaria@furg.br 


