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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – PROGEP
COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – 2011
A PROGEP, com a iniciativa de buscar institucionalizar e de incluir no calendário da FURG o mês de
comemoração do Dia do Servidor Público Federal, programou várias atividades no período de 05 a 27 de outubro.

A atividade do dia 24/10/2011, de comemoração ao Dia do Servidor Público, iniciou pelos
pronunciamentos do Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Cláudio Paz de Lima, e do
Magnífico Reitor da FURG, Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin. Saiba mais nas páginas 4, 5 e 6.

Pró-Reitor da PROGEP, Econ.. Cláudio Paz de Lima

Reitor da FURG, Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin

A comemoração do Dia do Servidor Público na FURG teve início com a criação do sítio
www.diadoservidor.furg.br, espaço eletrônico reservado para divulgação e registro das atividades desenvolvidas e
também para obter depoimentos sobre as realizações de 2011 e sugestões para projetos de 2012.
A contribuição dos servidores na elaboração das atividades de comemoração do Dia do Servidor foi
marcada pela proposta de três projetos:
1 - Eu sou da FURG, com muito orgulho – propôs que servidores, através de textos, declarassem seu orgulho de
trabalhar ou haver trabalhado na FURG.
Foram recebidos 15 textos, expostos durante o evento programado para o dia 24/10/2011, no Cidec-Sul.
2 - Estou bem na foto, eu estou na FURG – propôs que servidores encaminhassem fotos pessoais de momentos
felizes vividos na Universidade.
Foram recebidas mais de 180 fotos.
3 – Minha visão da FURG – propôs que servidores encaminhassem fotos de espaços, paisagens ou prédios que
melhor representassem sua visão da FURG.
Para esse projeto foram recebidas 27 fotos.
As fotos recebidas para os respectivos projetos foram utilizadas deste o início de outubro, como plano de
fundo no sistema e e-mails da FURG, e também, a partir de 24/10/2011, no sítio da PROGEP.
Mas o objetivo maior da proposição destes três projetos foi produzir, fazendo uso de todas as fotos
recebidas, um vídeo que representasse de forma muito simples e carinhosa o mais sincero e profundo
agradecimento a todos os servidores que fizeram e fazem parte desta Universidade.
O vídeo produzido foi mostrado durante o evento do dia 24/10/2011, no Cidec-Sul, e atualmente está
disponível para visualização no sítio www.diadoservidor.furg.br.
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP
COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – 2011

ATIVIDADES PROGRAMADAS
No dia 05 de outubro, no anfiteatro da Área Acadêmica do Campus Saúde, foi realizada a primeira atividade
em comemoração ao Dia do Servidor Público, a palestra “Assédio moral nas instituições de ensino”, com José
Roberto Montes Heloani, doutor em Psicologia Social.

Na sequência da palestra ocorreu uma atividade cultural, de responsabilidade do Núcleo Artístico-Cultural
da PROEXC, com a apresentação do coral “Vozes da Francofonia”.

No dia 11 de outubro realizou-se a oficina de fotografia, no Centro de Integração Cultural (CIC), com
Natalia Echel.
No dia 18 de outubro foi realizada a oficina vocal, no
Centro de Integração Cultural (CIC), com a regente Silvia
Helena de Souza Zanatta.
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP
COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – 2011
No dia 14 de outubro foi realizada atividade destinada aos servidores aposentados – visita à FURG, suas
novas instalações, obras em andamento e apresentação de projetos. A atividade contou com a colaboração do PróReitor de Infraestrutura, Prof. Guilherme Lerch Lunardi.

No dia 19/10/2011 foi realizada a oficina de ioga, com Danubia Bueno Espíndola.
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP
COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – 2011

O dia 24 de outubro, no Cidec-Sul, foi o ponto alto das atividades programadas para a comemoração do Dia
do Servidor Público.
No saguão de entrada já estavam em exposição os textos recebidos para o projeto “Eu sou da FURG, com
muito orgulho”, textos estes em que cada autor declarou seu orgulho de trabalhar ou haver trabalhado na FURG.

Fazendo parte também deste dia, no Cidec-Sul, foram realizadas atividades de promoção da saúde,
coordenadas pela Unidade de Assistência ao Servidor/PROGEP.

A palestra “A arte do conviver e do aprender - o caminho do conhecimento”, com Eduardo Shinyashiki,
contou com a participação de um grande público, composto por servidores, alunos e pessoas da comunidade.
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP
COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – 2011
O palestrante Eduardo Shinyashiki, escritor e especialista em Desenvolvimento das Competências de
Liderança e Preparação de Equipes, proferiu a palestra “A arte do conviver e do aprender – o caminho do
conhecimento”. A palestra abrangeu aspectos do desenvolvimento humano relacionados à educação, comunicação,
motivação e liderança. Para Shinyashiki, “o primeiro desafio de um líder é liderar a si mesmo”. O palestrante
destacou que “nenhum conhecimento é útil se ele não servir a alguém”. Com citações para reflexão de servidores e
alunos presentes na atividade, o convidado foi aplaudido em pé ao final de sua fala.

Após a apresentação da palestra, foram chamados os servidores: Prof. Jomar Bessoaut Laurino –
aposentado; Prof. Fernando Amarante Silva – ICB-CENPRE; Ass. Adm. Elsa Helena Heidtmann Vaghetti –
aposentada, e o Museólogo Lauro Jesus Perelló Barcellos - Diretor dos Museus, componentes da comissão
responsável pela escolha do texto mais representativo do orgulho de trabalhar ou haver trabalhado na FURG.
Na sequência foram chamados os autores dos textos inscritos no
projeto “Eu sou da FURG, com muito orgulho”:
- Adalice Andrade Kosby
- Alayde Brandão Schmidt
- Denise Maria Maciel Leão
- Elisabeth Brandão Schmidt
- Guiomar Freitas Soares
- Paulo José Furtado de Oliveira
- Ronaldo Piccioni Teixeira

- Adriana Dora da Fonseca
- Danilo Koetz de Calazans
- Dione Iara Silveira Kitzmann
- Fernando José da Silva Espindola
- Jorge Augusto da Silveira Bastos
- Rodrigo Lapuente Troina
- Rosana Alves da Conceição

Da esquerda para a direita: Prof. Jomar, Prof. Fernando e Lauro Barcellos.

Servidores participantes do projeto “Eu sou da FURG, com muito orgulho”.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

OUTUBRO/2011
RH INFORMATIVO N.º 265
Pág. 6

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP
COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – 2011
O texto selecionado no projeto “Eu sou da FURG, com muito orgulho”,
como mais representativo do orgulho de trabalhar na FURG, foi o da servidora
Adalice Andrade Kosby.
Meu porto seguro
Em vinte de agosto de mil novecentos e sessenta e nove,
nascíamos. Na vida, segui por diversos caminhos, e um deles me
trouxe até aqui. Será esta uma das coincidências do destino?
Na FURG encontrei um porto seguro. Neste, sonhos e
ideais se tornam realidade. Faço parte desta Instituição e, como
servidora pública, tenho orgulho de poder contribuir para a
concretização das mais diversas profissões.
É gratificante trabalhar, fazer parte da equipe FURG,
Universidade reconhecida e respeitada pela qualidade da
formação profissional e humana de quem aqui conclui estudos. É
valioso poder acreditar que, mesmo nas divergências de uma
sociedade plural, o consenso é possível quando o objetivo é um
só: oferecer o melhor àqueles que acreditam que nesta
Universidade está o caminho a ser seguido para a realização de
seus sonhos. Eu acredito... e, na condição de servidora pública,
primo pela funcionalidade desta Instituição e estufo o peito de
orgulho quando vejo o conceito de ser a FURG uma das mais
qualificadas universidades.
Na FURG encontrei meu porto seguro.
ADALICE ANDRADE KOSBY
Ingresso: 15/01/2010
Cargo: Administrador
Lotação: Escola de Enfermagem

O texto de Adalice e os demais 14
textos recebidos pela PROGEP estão no
sítio www.diadoservidor.furg.br.

Após a divulgação do texto selecionado, foi apresentado um vídeo institucional produzido com a utilização
de todas as fotos recebidas nos projetos propostos pela PROGEP, como forma de agradecimento pelo trabalho
desenvolvido pelos servidores da FURG.
Este vídeo está disponível para visualização no sítio www.diadoservidor.furg.br, assim como as coberturas
fotográficas de todas as atividades realizadas.
A tarde de comemoração do dia 24 de outubro encerrou com o show do
grupo Sovaco de Cobra, que mostrou um repertório instrumental repleto
de chorinhos e releituras da música popular brasileira ao som do violão
de sete cordas de Silvério Pontes, da percussão de Jucá De León e da
flauta transversa de Gil Soares.

Equipe da PROGEP
que atuou no evento
do dia 24 de outubro.
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP
COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – 2011
A atividade do dia 25 de outubro, oficina de expressão corporal, não ocorreu por não haver interessados em participar.

No dia 27/10/2011 foi realizada a oficina de
dança, com Ailton Ferreira.

Coral do NUTI homenageia servidores
Como última atividade de comemoração do Dia do Servidor Público,
no dia 28 de outubro o Coral do Núcleo Universitário da Terceira Idade
(NUTI) da FURG fez uma homenagem especial aos servidores da
Instituição, com uma apresentação no Espaço Cultural da Reitoria.

Manifestações por e-mail ou mensagens deixadas por servidores com opinião sobre o sítio eletrônico
www.diadoservidor.furg.br e as atividades realizadas.
Parabenizo à PROGEP pela criação desse e de outros espaços-tempos dedicados ao(à) servidor(a). Vejo as festividades programadas para comemorar o Dia
do Servidor como uma forma da Administração expressar o seu reconhecimento a todas as pessoas que, como servidores desta Instituição, têm contribuído
para consolidar o nome da FURG, tornando-a uma referência no ensino, na pesquisa e na extensão. Sinto muito orgulho de pertencer ao quadro de servidores
desta Universidade. Ivone Regina Porto Martins
Achei esta idéia de pedir a nossa cooperação maravilhosa, pois assim cada Mesmo envolvida em mil e uma atividades, não consigo me desligar dos
um de nós pode contar um pouco da sua história junto à FURG e demonstrar projetos comemorativos ao Dia do Servidor Público Federal na FURG.
o sentimento que tem por nossa Instituição seja ele qual for. Através deste Quero participar de todos eles! A idéia é genial! Mexe com a história,
sítio saberemos como o servidor se sente em relação a todos os aspectos reaviva lembranças e fortalece o sentido de pertencimento à nossa querida
relativos ao seu trabalho e aos seus administradores. De minha parte estou FURG. Já revirei arquivos em busca de fotos que significaram a minha vida
muito feliz por fazer parte desta Universidade e sempre que preciso tenho acadêmica e, nesse processo, me emocionei, fazendo bater mais forte o meu
livre acesso a minha chefia imediata e superior a ela. E até mesmo ao coração. Também quero expressar o enorme orgulho que tenho por fazer
Magnífico Senhor Reitor, nunca tive problema algum para conversar com parte da nossa Universidade, mas ainda não consegui escolher as palavras
ele, pelo contrário, sempre foi muito cordial e nunca deixou de ouvir o que que sintetizem melhor os meus sentimentos. Continuo tentando, me
eu tinha para dizer, assim como a minha Pró-Reitora, Cleuza Dias, então me envolvendo cada vez mais profunda e afetivamente nesta super iniciativa da
sinto à vontade em dar a minha contribuição e o meu apoio nesta iniciativa PROGEP. Parabéns a esta equipe dedicada, competente, criativa,
da PROGEP. Espero que continuem valorizando o servidor e dando espaço entusiasmada, que está sempre voltada à integração dos servidores e
para manifestarmos nossas opiniões. Parabéns. Rosana Alves da Conceição
crescimento da FURG! Vocês são DEMAIS! - Elisabeth Brandão Schmidt
Colegas da PROGEP.
Quero parabenizar a PROGEP pela iniciativa de produção de um vídeo em Vocês estão fazendo a diferença! As comemorações do Dia do Servidor
homenagem ao Dia do Servidor Público. Acabei de assisti-lo e fiquei foram inesquecíveis. Embora não me tenha sido possível participar de todos
bastante emocionada, por encontrar nele imagens que marcaram a vida de os eventos, pude perceber que em nenhum outro momento da história da
todos(as) nós ao longo dos 42 anos de existência desta Instituição. Foi muito FURG foi tão valorizada a existência de cada servidor e enaltecido o
bom rever amigos(as), colegas, companheiros(as) de trabalho, alguns(mas) sentimento de pertencimento que invade o coração de cada um de nós. Hoje
que já não estão mais entre nós, mas que merecidamente foram estou renovado no meu entusiasmo por fazer parte de uma instituição que,
lembrados(as), pois com seu trabalho e dedicação contribuíram para fazer da além de todos os aspectos ligados à competência e qualidade, conta com
FURG o que ela é hoje. Muito obrigada a todos e a todas. Feliz Dia do “gente de verdade” na gestão de pessoas. Pensei em fazer um elogio ao site,
Servidor Público.
que foi uma excelente idéia e está muito bem elaborado, mas nada supera os
Ivone Regina Porto Martins
momentos de encontro que acendem a chama da amizade e do afeto que deve
nos unir. Um grande abraço a todos.
Humberto Camargo Piccoli
Boa tarde,
Gostaria de saber se há alguma atividade programada para ser realizada em comemoração ao Dia do Servidor no Campus Santo Antônio da Patrulha.
Obrigada. Andréa Edom Morales/ Campus SAP
...
Prezado Claudio,
Obrigada pelo retorno. Aos poucos chegamos lá e cada vez mais servidores participarão dessa comemoração. Parabéns pela iniciativa de comemorar esse dia
com todos os servidores da FURG, fazendo com que cada um, mesmo não estando presente, sinta-se homenageado.
Atenciosamente / Andréa Edom Morales/ Campus SAP
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Prezados, gostaria de compartilhar com vocês a satisfação de colaborar com
a FURG fundamentalmente nesse período de grande projeção interna e Palestra – “Assédio moral nas instituições de ensino” – com José Roberto
externa. É bem verdade que não podemos esquecer todos os outros reitores, Montes Heloani. Quero através deste parabenizar o Sr. Claudio Paz e todos
docentes, técnicos, entre outros que deixaram sua contribuição para o seus colaboradores da PROGEP por essa feliz iniciativa de incentivar o
enraizamento desta tradicional Universidade. Eu, especialmente, por vezes congraçamento de todos os colegas desta Universidade. Pena que tão poucas
quando entro no campus ou na sala de aula, passo por alguns flashbacks pessoas tenham capacidade de entender esse ato, acabam ignorando e deixam
instantâneos que contrastam o tempo em que fui aluno e agora o que sou passar em branco datas tão importantes. Perdem a chance de compartilhar e
aqui. A FURG faz parte da na minha vida pessoal e profissional. Hoje, a de passar momentos tão elucidativos como a palestra do Sr. José Roberto. As
sensação de 'fazer parte' é recompensadora! Acho que a defesa institucional colocações deste Sr. foram muito mais que uma palestra, foram uma aula de
passa muito por essa intimidade com a FURG, que tanto pode vir do inauguração de um projeto que só tende a dar certo, e é necessário que
passado, como também pode ser construída a partir desse canal de funcione, para que as relações entre os colegas da Universidade tomem
compartilhamento de experiências integrativas. O sentimento de pertença outros rumos, de paz, coleguismo, ética e amor ao que se faz. Tudo que se
não se exaure na matrícula Siape, mas na identidade com a instituição, a qual viu e ouviu deve ser absorvido pelos colegas presentes ao evento como lição
precisa ser cultivada em todos! Não sei se traduzi tudo que queria dizer, mas de sabedoria, e que tenhamos a capacidade de absorver, se não ao todo, boa
está dito... Parabéns, contem comigo!
parte de sua lição. Também acredito que o Sr. Claudio e sua equipe devem
procurar dar uma atenção aos depoimentos dos participantes, pois o que se
Rafael Fonseca Ferreira
ouviu não foram simples perguntas ao Sr. José Roberto e sim desabafos
Bom dia, Cláudio e colegas da PROGEP
Parabenizo-os pela excelente palestra e a tarde agradável que passamos emocionados, e por que não denúncias, de servidores que se sentem
ontem. Que esta iniciativa, iniciada em 2010, tenha continuidade nos exatamente dentro do tema discutido na palestra. Tive a grata satisfação de
próximos anos, pois aprendemos a esperar com curiosidade e ansiedade as poder compartilhar com todos um momento único, talvez o melhor desde
palestras, oficinas e tudo que vocês nos preparam com tanto carinho e que sou servidor, e podem ter certeza que são atitudes desta magnitude que
dedicação. Nós, servidores públicos federais, sentimo-nos honrados e engrandecem uma administração. Continuem assim.
Abraços. Edson Florencio Soares
prestigiados com este evento.
Att. Clarice Pilla de Azevedo e Souza/ Bibliotecária/SIB/FURG
Cláudio,
Transmite à tua equipe meus cumprimentos pela bela lembrança que tiveram em incluir os servidores falecidos no vídeo em homenagem ao Dia do Servidor.
Este fato demonstra que na FURG somos uma família, que o trabalho daqueles que partiram é reconhecido e que a saudade permanece!
Os que não assistiram à palestra perderam uma grande oportunidade de crescimento, de amadurecimento na forma de se relacionar, de perceber que em tudo
existem dois lados e que precisamos aprender a perceber a visão do outro.
Parabéns pelo acerto na escolha do tema e do palestrante!
Um forte abraço. Rosaura Alves da Conceição/Pesquisadora Institucional

NOVA SERVIDORA – OUTUBRO/2011
Estamos apresentando a nova servidora à Comunidade
Universitária e compartilhando com todos a enorme felicidade
de recepcionar a nova colega, que por certo está disposta 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
SEJA MUITO BEM-VINDA!
Aline Cristina Calçada de Oliveira – Prof. 3º Grau –
EEnf (27.10.2011)

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

Joaquim Vaz; Alessandro Morello; Mauro de Vasconcellos Real
EE
Diretoria de Obras
Mem. 215/2011 - DOB
Thyago Salva
NTI
PRAE
Mem. 153/2011 - PRAE
Irai Francos Mirapalhete
EDIGRAF
SiB
Mem. 54/2011 – SiB
Luiz Mar Duarte Souza
PU
SiB
Mem. 55/2011 – SiB
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
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