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FURG 47 AN0S: acolhendo pessoas, abraçando culturas e construindo conhecimento 
 
 

Reitoria convida para Assembleia Universitária de 47 anos da FURG 
 

A reitora Cleuza Maria Sobral Dias, juntamente com o vice-reitor Danilo Giroldo, convidam discentes, 
docentes e técnicos administrativos para a Assembleia Universitária pelos 47 anos da Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG). A solenidade será realizada no próximo dia 11, às 14h30, no Cidec-Sul, 
campus Carreiros. 

Na assembleia, serão destacados um Professor Emérito (Manuel Haimovici, do Instituto de Oceanografia), 
quatro servidores por Mérito Universitário (técnicos administrativos Laureci da Costa e Ronaldo Quintana 
e os docentes Eliana Furlong e Vanderlei Borba) e os servidores que completam 25, 30, 35, 40 e 45 anos 
de trabalho na Universidade. 

Na mesma ocasião, serão ainda homenageados os que alcançaram a aposentadoria e os novos servidores, 
no período entre 2015 e 2016. 

 
 

 Avaliação de Desempenho 2016 - Coordenação de Psicologia Organizacional e Serviço Social 
 

Vimos através deste informar que o Processo de Avaliação de Desempenho dos Técnicos Administrativos em 
Educação será realizado no período entre: 

                                                   07/11/2016 a 07/12/2016 

e, para sua efetivação é imprescindível que as chefias atualizem a relação de seus colaboradores através do sistema 
da FURG (www.sistemas.furg.br), se for Docente no perfil PROFESSOR e se for Técnico Administrativo em 
Educação no perfil SERVIDOR, através do sistema SisAvalTec - seleciona - aplicação - seleciona 
chefia/colaboradores: - marque os colaboradores que serão avaliados e indique o nome do avaliador na operação 
Seleciona avaliador; os colaboradores que não estão na lista deverão ser adicionados através da operação (+) 
Inserir, caso ele seja avaliador de outros colaboradores, deverá ser marcada a opção Avaliador (sim) e o mesmo ser 
informado que na condição de avaliador deverá realizar o mesmo processo. 

Prazo para atualização/inserção de colaboradores no sistema: 

                                                 10/10/2016 a 28/10/2016 

Em caso de dúvida na utilização do sistema, o NTI - Núcleo de Tecnologia de Informação se coloca a disposição 
no e-mail nti@furg.  

Informamos que o levantamento de demandas em capacitação será disponibilizado às chefias, a partir de 
07/11/2016, através de sistema informatizado. 

O CPOSS coloca-se a disposição para esclarecimentos e sugestões através dos telefones 3293-5314 / 32935328 ou 
pelo e-mail progep.nposs@furg.br. 

Atenciosamente, 

Coordenação de Psicologia Organizacional e Serviço Social - CPOSS 

    



NOVOS 
 SERVIDORES 

 

SETEMBRO/2016 
 

SEJAM MUITO BEM-VINDOS!            

RECONHECIMENTO DE 
ATIVIDADES 

FURG / PROGEP                             SETEMBRO/2016                RH INFORMATIVO N.º 326            -             Pág. 2/4 

 

 
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 

 
 

 
Priscila Manzoni de Manzoni 

Tradutor Interprete de Linguagem Sinais 
PRAE – 02/09/2016 

 
Luciele Rodrigues Nunes 

Professora do Magistério Superior 
IMEF - 06/09/2016 

 
Thais Gomes Torres 

Professora do Magistério Superior 
ICHI - 08/09/2016 

 
Renato Mitsuo Nagata 

Professor do Magistério Superior 
IO - 09/09/2016 

 
BRUNO MEIRA SOARES 

Professor do Magistério Superior 
EQA - 28/09/2016 

 
 

APOSENTADORIAS DE SETEMBRO/2016 
 
 

Nome do servidor Cargo Lotação Ingresso Aposentador ia 

Julio Cesar Touguinha de 
Almeida 

Professor do Magistério 
Superior EE - Escola de Engenharia 14/01/1980 01/09/2016 

 

Melissa Silva de Paula Auxiliar De Enfermagem Hu - Coordenação De 
Enfermagem 

01/03/2004 01/09/2016 

Nara Maria Nancy Flores 
Correa Medico-Area Progep/Das - Coordenação 

De Promoção À Saúde 01/02/2010 01/09/2016 
 

Rudiclai Da Costa Silva Assistente Em Administração 
ProPlAd/DiPlan - Diretoria de 

Planejamento 
 

27/08/1986 08/09/2016 

Terezinha Silveira Da Luz Auxiliar De Enfermagem HU - Coordenação de 
Enfermagem 26/12/1994 14/09/2016 

 
 

 
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 

Aquiles Monteiro Campos PU PROGEP/DIGEP 
Excelente trabalho desenvolvido 

para desempenho das atividades da 
unidade 

Tomas Rosito Pereira Campus SAP 
PROGEP/DIDESP

/CFC 
Apoio junto ao curso de capacitação 

em LIBRAS-SAP 
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. 
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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 subsequente, 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 2016/2017 será de: 

Início: zero hora do dia 16/10/2016                      Término: zero hora do dia 19/02/2017 
 
 

 
 

 
 

 CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM INGLÊS ACONTECENDO NA PRO GEP 
 

Quatro turmas de capacitação em Inglês estão em andamento na PROGEP, totalizando o atendimento de 64 servidores (entre 
TAEs e Docentes). 
O curso visa proporcionar aos servidores a aquisição de competências linguísticas e comunicativas que os capacitem a se 
expressar em Língua Inglesa de forma adequada em diferentes contextos.  
O curso foi ofertado somente para os servidores que participaram do teste de nivelamento realizado pela PROGEP, em março de 
2016 , garantindo assim que cada servidor tenha ingressado na turma correspondente ao seu nível de conhecimento. 
 

Inglês Básico 1 – Turma A Inglês Básico 1 - Adiantado 
 

Inglês Intermediário 1 Inglês Básico 1 – Turma B 
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RELEMBRANDO  
MEMO. CIRC. 008 /2008 - Gabinete                               Rio Grande, 05 de abril de 2008 . 

 
           Temos a satisfação de informar à Comunidade Universitária, que o novo Estatuto de nossa 

Instituição foi aprovado pelo MEC através da 
Portaria nº 301, de 16.04.08 e teve sua 
publicação no Diário Oficial da União no dia 
17 de abril do corrente ano.       Decorrente 
dessa aprovação, determinamos que todas 
as unidades da FURG, utilizem a 
denominação “UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE – FURG”, conforme 
Portaria nº 653/2008, em anexo. 
 Visando também a padronização para 
utilização de nossa logomarca, estamos 
enviando por email a todas às Unidades, os 
arquivos com as cores e características 
padrão de nossa marca. 
 

P O R T A R I A Nº 653/2008 
 
  O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, no uso das atribuições que 
lhe confere a alínea “e”, artigo 19 do Regimento Geral da Universidade, considerando a Portaria nº 301 de 16 de 
abril de 2008 do Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União 
em 17.04.08 – Seção 1, pág. 37, que aprova o novo Estatuto da Universidade, nesta data,  
 
  R E S O L V E: 
   
    Determinar que a partir desta data, em todos os atos, registros, documentos e comunicações 
oficiais, expedidos por qualquer Unidade, seja suprimida a palavra Fundação do nome da Instituição, pois, pelo 
novo Estatuto aprovado, a sua denominação oficial passou a ser “Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG”. 
  

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 
Reitoria da Universidade 
Em 05 de maio de 2008 . 

 
Prof. Dr. JOÃO CARLOS BRAHM COUSIN 

Reitor 
 

 
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 SUSPENS ÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA OU 
PENSÃO. 

 
Alô SEGEP – Central de Atendimento SIPEC 

0800-9782328 
http://www.planejamento.gov.br/tema/recadastramento 

 
     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 3293.5326  –  HTTP://www.progep.furg.br  –  E-mail:  progep.secretaria@furg.br 


