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A PROGEP convida para a palestra em comemoração ao Dia do Servidor Público 
Dia 22 de outubro, às 13h30min, no CIDEC-Sul: 

 
DO SONHO A VITÓRIA: A TRAJETÓRIA DE UM LÍDER 

 
A experiência de 8 anos como capitão da seleção brasileira 

de voleibol, campeã mundial e olímpica, somada à dura rotina de 
treinos e à luta contra as dores constantes, fez com que Nalbert 
aprendesse e exercitasse capacidades fundamentais de um bom 
comandante: 

� Liderança                                                                                       
� Motivação 
� Garra 
� Superação 
� Obstinação 
� Trabalho em equipe 
� Planejamento 
� Foco 
� Disciplina 
�  

  É sobre estes e outros assuntos que ele fala em suas 
palestras, em diferentes eventos, por todo o Brasil. 

  As curiosidades da carreira, as divertidas histórias e os bastidores da geração de ouro do nosso vôlei 
constroem o clima ideal para palestras que emocionam e motivam os presentes. 
  Mais do que tudo, Nalbert busca eliminar a distância entre fã e ídolo e trazer as pessoas para dentro de sua 
história de vida. 
  É o depoimento sincero de um atleta vitorioso, mostrando que o trabalho duro é o caminho para as grandes 
conquistas. 

 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
 

O Processo de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação será realizado no 

período entre 1º e 31 de outubro. Devem participar todos os servidores técnico-administrativos da Instituição, desde que não 

estejam em estágio probatório.  

 

  O Núcleo de Psicologia Organizacional e Serviço Social – NPOSS da Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas - Progep informa que o formulário para preenchimento da avaliação está disponível no sistema da FURG 

(www.sistemas.furg.br). O servidor técnico-administrativo em educação deve acessar o perfil Servidor, no sistema SisAvaltec- 

aplicação: Auto-avaliação e Avaliação/Colaboradores (avaliação dos colaboradores pela chefia). Os professores que 

participarem como avaliadores devem acessar o perfil Professor, no sistema SisAvaltec-aplicação: Avaliação/Colaboradores.  

 

  Os servidores receberão correspondência com as informações necessárias para realização do processo de avaliação de 

desempenho e o NPOSS coloca-se a disposição para esclarecimentos através dos telefones 3233 8622 ou 3233 8751 ou pelo e-

mail progep.nposs@furg.br. “Lembramos que a avaliação só será efetivada com o preenchimento dos formulários de avaliação 

da chefia e informações complementares e que as chefias e os colaboradores que estarão participando do processo de avaliação 

pela primeira vez deverão solicitar orientação para o NPOSS”, reforça a psicóloga do NPOSS, Denise G. Cardoso. 

 

CAPACITAÇÃO – A Progep informa que o levantamento de demandas em capacitação será disponibilizado às chefias a 

partir de 1º de outubro, através de sistema informatizado. 
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NOVOS SERVIDORES  
SETEMBRO/2012 

 

Estamos apresentando os novos servidores à Comunidade Universitária e compartilhando com todos a enorme 
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. 

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

 

SEJAM MUITO BEM-VINDOS... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Braum Duarte Barcena Daniel Loebmann     Carlos Francisco Ferreira de Andrade 

Técnico em Radiologia Professor de 3º Grau    Professor de 3º Grau 

Coord. Infraestrutura-HU – 13/09/2012               ICB - 17/09/2012     IO – 19/09/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Velasco Canziani Daniel Souza     Lucielen Oliveira dos Santos 

Professor de 3º Grau Engenheiro/Eng. de Soldagem   Professora de 3º Grau 

IO – 24/09/2012 EE - 25/09/2012     EQA – 26/09/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julian Moises Sejje Suarez Josencler Luís Ribas Ferreira    Ederson Coelho Wyse 

Professor de 3º Grau Técnico de Laboratório     Assistente em Administração 

IMEF – 26/09/2012 ICB - 26/09/2012     PRAE – 27/09/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Ciciliano Beck Rodrigues Mirele Moran Costa    Otávio Pontes Corrêa 

Assistente em Administração Assistente em Administração    Assistente em Administração 

PROGEP – 27/09/2012 EE - 27//09/2012     PROEXC – 27/09/2012 
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Marcelo Cristovão André Rodrigo Laranjo de Freitas    Aline Silveira de Souza  

Assistente em Administração   Auxiliar em Administração    Assistente em Administração   

          PROGEP – 27/09/2012      PU - 27/09/2012      PROGRAD – 28/09/2012   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Luciano Rodrigues Costa Cynthia Oliveira da Rosa    Anelise Anapolski Ferrari   

 Assistente em Administração Assistente em Administração   Arquiteta e Urbanista    

 PU – 28/09/2012    PU - 28/09/2012      PROINFRA – 28/09/2012  

   
 

A iniciativa da PROGEP em 

parceria com as Unidades 

Administrativas e 

Acadêmicas proporcionou a 

participação de 30 (trinta) 

servidores no 7º Congresso 

de Secretárias das 

Universidades Brasileiras 

ocorrido de 25 a 28 de 

setembro de 2012 em 

Uberlândia – MG. 

  A PROGEP agradece e 

compartilha com as Unidades 

parceiras, as manifestações 

de reconhecimento recebidas 

dos participantes do 

Congresso, reiterando que a 

dimensão da iniciativa e do 

investimento foi proporcional 

à importância e qualidade dos 

serviços prestados por esses 

servidores na gestão 

administrativa da 

Universidade.   

 
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 2012/2013 será de: 
Início: zero hora do dia 21/10/2012   Término: zero do dia 17/02/2013. 
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
 

A PROGEP informa que abrirá inscrições para os seguintes cursos de capacitação: 
 

CURSO INGLÊS (ELEMENTARY) – MÓDULO I CURSO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS  
 

Carga horária: 60h 
Número total de alunos:16 
Período de Execução: de 22/10/2012 a 10/12/2012 
Turnos e Horários: manhã das 8h às 12h - segundas e quartas  
Local de Realização: SENAC 
Público alvo: servidores constantes na demanda 
Havendo interesse, serão ofertados em 2013 os Módulos II e III, com 
carga horária de 60h cada. 
Inscrições: No sitio www.progep.furg.br, das 00h01min do dia 
08/10/2012 às 23h59min do dia 10/10/2012 

 

Carga Horária Diária: 160h 
Número total de alunos: 25 
Período de Execução 1ª Etapa 51h: de 06/11/2012 a 20/12/2012 
Período de Recesso de Verão: de 21/12/2012 a 04/03/2013 
Período de Execução 2ª Etapa 109h: 05/03/2013 a 11/06/2013 
Turnos e Horários: manhã das 8h às 12h - terças e quintas 
Local de Realização: SENAC 
Público alvo: servidores constantes na demanda 
Inscrições: No sitio www.progep.furg.br, das 00h01min do dia 
29/10/2012 às 23h59min do dia 31/10/2012 

 
 

PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – RESSARCIMENTO (relembrando) 
 

Com a publicação no DOU de 13/10/2010, da Portaria Normativa nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece orientações sobre a assistência à saúde suplementar do 
servidor ativo, inativo, seus dependentes e pensionistas, foi previsto, através do Art. 26, que os servidores ativos, inativos e os 
pensionistas possam requerer auxílio de caráter indenizatório, realizado mediante ressarcimento, por beneficiário, ainda que o 
órgão ofereça assistência mediante contrato, conforme opção da FURG, desde que comprovada à contratação particular de 
Plano de assistência à saúde suplementar que atenda às exigências contidas no termo de referência básico, anexo da Portaria.  

 

Os servidores interessados em receber o auxílio de caráter indenizatório deverão comparecer na Divisão de Protocolo 
para requerer o referido auxílio e formalizar processo, anexando declaração da operadora de plano de saúde, fazendo constar 
as seguintes informações: 

a) Nome do titular do Plano. 
b) Nome dos beneficiários (dependentes), identificando o grau de parentesco com o titular. 
c) Valor total do plano contratado, identificando nominalmente o valor correspondente a cada vida incluída no Plano. 
d) Data de vigência do Plano. 
e) Indicação de que o Plano contratado é de Assistência Médica e hospitalar Indicação de que o pagamento do Plano 

está regular. 
 

Conforme consta no Memo. Circ. 038/PROGEP/2010, divulgado no RH INFORMATIVO de novembro/2010, os atuais 
servidores, que já recebem tal ressarcimento deverão reapresentar, neste mês de outubro/2012, esta declaração para 
manter a respectiva indenização. Para maiores informações entrar em contato com a PROGEP (3233.8650 – 3233.8725) 
 
 

APOSENTADORIAS DE SETEMBRO/2012 
Relação dos servidores da FURG que foram aposentados de SETEMBRO/2012 

Nome Do Servidor (A) CARGO LOTAÇÃO INGRESSO APOSENTADORIA

Newton Luiz Numa Peixoto Primo Professor de 3º Grau Faculdade de Medicina 17/04/80 04/09/2012 

Nanci Mayumi Ito Professora de 3º Grau Instituto de Matemática, Estatística 
e Física 

22/01/80 04/09/2012 

Jose Ferreira dos Santos Neto Professor de 3º Grau Faculdade de Medicina 01/04/80 04/09/2012 

Jose Carlos Henrique Duarte dos Santos Professor de 3º Grau Faculdade de Medicina 01/02/78 06/09/2012 

Guiomar Francisca Teixeira de Oliveira Professora de 3º Grau Instituto de Ciências Biológicas 03/03/89 28/09/2012 
 

 
 

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 

Altamir Pires Pereira Filho (FAHERG) HU ICEAC Mem.94/2012-ICEAC 
 

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 

 


