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PROGEP - Homenagem ao Dia Internacional da Mulher 
 

Mês da Mulher homenageado com palestra no Cidec 
 
A passagem do Dia Internacional da 

Mulher em 8 de março e a realização do 
Março Lilás, envolvendo organismos 
públicos de todos os níveis de governo, 
foram marcados também na FURG. Várias 
unidades estão promovendo atividades e, no 
dia 26 de março, às 14 horas, o Auditório 
Oceanos do Cidec-Sul recebeu um grande 
número de servidoras e servidores ativos e 
aposentados, estudantes e terceirizados 
para ouvir a palestra “Quando me amei de 
verdade”. 
 
  Vânia Bastos Nacaxe, palestrante 
convidada pela Pró-Reitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas – Progep, 
apresentou de forma carinhosa e bem-
humorada a sua visão do que chama 
“resgate do feminino”, importância da 
autoestima e realização da mulher nos 
diversos papéis hoje exercidos, por escolha 
própria ou impostos pela sociedade. 
 
 A equipe da Progep esperou mulheres e homens – sim, eles também estiveram – com um brinde contendo 
um bombom e um marcador de páginas com o seguinte texto: 
 
Mulher! 
Inspiração, exemplo, fonte, ponte, rastro, 
caminho, travessia. 
 
Mulher! 
Mar, sal, porto, vento, maremoto, terra, sol, 
liberdade, calmaria. 
 
Mulher! 
Sedução, luz, nascimento, mama, leite, 
doce, vida, alegria. 
 
Mulher! 
Ainda que continuasse tentando entre outras 
tantas, 
Encontrar a expressão certa, a frase perfeita 
pra te traduzir, 
O tempo seria pouco e as palavras 
insuficientes. 
 
Fonte: Assessoria de Comunicação Social da FURG 
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Capacitação 
 

Em março, a PROGEP iniciou suas atividades de capacitação para o ano de 2013, com os cursos de 
Gestão de Pessoas e Relacionamento Interpessoal, Língua Portuguesa para Servidores Públicos, Inglês Pre-
Intermediate – Módulo II, e retomada do curso Organização de Eventos, que teve início em 2012. 
 

 
 
 
 
Curso: 
Gestão de Pessoas e Relacionamento Interpessoal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Curso: 
Inglês Pre-Intermediate – Módulo II 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Turma do curso Organização de Eventos visita a 2ª 
Feira do Pólo Naval 
 
 
 
 
  

 
Lembre-se: Para que se evitem transtornos, nos certificados dos cursos de capacitação deve constar o 
período de realização dos mesmos, com as datas de início e término, bem como a carga horária cursada. 
 
 
 
 
 



Nível de escolaridade superior

ao previsto para o exercício do cargo relação direta relação indireta

Ensino fundamental completo 10% -
Ensino médio completo 15% -
Ensino médio profissionalizante ou 

ensino médio com curso técnico completo

Curso de graduação completo 25% 15%
Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h 30% 20%
Mestrado 52% 35%
Doutorado 75% 50%

Área de conhecimento com

20% 10%
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NOVOS SERVIDORES - MARÇO/2013 
 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liane Orcelli Marques    Diogo Luiz de Alcantara Lopes        Toni Jefferson Lopes 
Pedagoga                    Téc. Lab.-Aquicultura e Pesca         Professor do Magistério Superior 
CAIC -  01/03/2013 - redistribuição  IO - EMA – 07/03/2013          EQA-SAP  – 12/03/2013 – Redistribuição 

  
Vanize Mackedanz Lüdtke 
Farmacêutica-Bioquímica 
Coor. Infraestrutura-HU – 13/03/2013 
 
 
 
 
                                             Clarissa Ferigollo  

                                       Psicóloga Organizacional 
                                       PROGEP – 27/03/2013 
                                       Redistribuição 

 
Mem. Circ. 1/2013 – PROGEP - Procedimentos consider ando a Lei 12.772/2012. 

Servidores Técnico-Administrativos em Educação:  
Incentivo à Qualificação a partir de janeiro de 2013, 

considerando certificado, diploma ou titulação que exceda a 
exigência de escolaridade mínima para ingresso no cargo do 
qual é titular, independentemente do nível de classificação em 
que esteja posicionado, conforme tabela ao lado. 

Alertamos aos servidores técnico-administrativos que 
tenham certificado, diploma ou titulação que exceda a exigência 
de escolaridade mínima para ingresso no cargo do qual é titular, 
e que não esteja percebendo rubrica específica de Incentivo à 
Qualificação, considerando os percentuais constantes da tabela 
ao lado, que deverão de imediato proceder à abertura de 
processo na Divisão de Protocolo, requerendo a concessão de 
Incentivo à Qualificação, anexando o respectivo certificado, 
diploma ou titulação. 

Por exemplo: servidor ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, cuja exigência para o exercício do cargo é o Ensino Médio mais 
Curso de Auxiliar de Enfermagem, e que tenha Ensino Médio Profissionalizante (Técnico de Enfermagem) ou Ensino Médio mais Curso de 
Técnico de Enfermagem, faz jus ao Incentivo à Qualificação correspondente a 20% sobre o vencimento básico. 

 
 

Mem. Circ. 7/2013 – PROGEP - DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS 
                   
                  Prezada Chefia 
 

Em atendimento à Instrução Normativa nº 002/2010-PROGEP e Portaria Normativa SEGESP-MPOG nº 002/2012 em anexo, orientamos seja 
realizada consulta a todos os servidores lotados em sua Unidade, quanto a Acumulação de Cargos e/ou Participação de Gerência ou Administração de 
Sociedade Privada. 

A referida Declaração deverá ser preenchida e assinada pelo próprio servidor e a Declaração de Horário deverá ser preenchida e assinada, tanto pela 
Chefia da Unidade de lotação do servidor na FURG, quanto pelo outro órgão onde o servidor tenha o segundo cargo ativo. 

Destacamos a obrigatoriedade de preenchimento dos formulários para todos aqueles servidores que se enquadrarem em uma das situações 
constantes no Anexo I, estando dispensados do preenchimento os demais servidores. 

Os servidores, ao encaminhar a referida Declaração, deverão anexar os comprovantes de rendimentos (contracheque) de todos os vínculos, com 
exceção aos servidores ativos, aposentados ou beneficiários de pensão oriundos de órgãos que integram o sistema SIAPE. 

O envio dos documentos deverá ser feito à Coordenação de Concessão e Registro, via abertura de processo, até o dia 30/04/2013, junto ao 
Protocolo da FURG. 
                 Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento, pelos telefones 3293.5316 ou 3293.5320. 

 
Claudio Paz de Lima – Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
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SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

Foram entregues, pela Segurança do 

Trabalho/PROGEP, no dia 26 de março, conjuntos de 

uniformes: calça, moletom e camiseta, para o Setor de 

Manutenção do Hospital Universitário. 

 
 
 
 

 

 

APOSENTADORIAS DE MARÇO/2013 
Nome do servidor Cargo Lotação Ingresso Aposentadoria 

Carlos Hartmann Professor do Magistério Superior Instituto de Oceanografia 01/03/78 01/03/2013 

João Carlos Brahm Cousin Professor do Magistério Superior Instituto de Ciências Biológicas 16/01/79 01/03/2013 

Omar Fernandez Gonzalez Professor do Magistério Superior Escola de Química e Alimentos 25/05/79 01/03/2013 

Nubia Margareth Cantarelli de Sa  Técnica em Eletromecânica Instituto de Matemática, Estatística e Física 06/03/79 06/03/2013 

Rosa Maria Piccoli da Cunha Prof. Ens.Bas.Tec. Tecnológico Instituto de Oceanografia 24/03/87 19/03/2013 

Adolfino Luiz Azevedo de Sa Técnico em Eletrônica Escola de Engenharia 18/10/79 22/03/2013 
 

RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS – DEC RETO 7.862/2012 
 

            Relembramos, conforme divulgado no RH INFORMATIVO de janeiro/2013: os aposentados e pensionistas, aniversariantes em 
ABRIL/2013, deverão realizar atualização cadastral em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco de 
Brasília. 
 
 

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 

Profª Júlia Silveira Matos e Equipe Lahis ICHI DOB/PROINFRA Email 
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. 

 
 

DIA FREIRE - 31 de março 
DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO NA FURG - Po r mais prudência no trânsito 

      O dia 31 de Março foi escolhido pela comunidade universitária como Dia de Conscientização para o Trânsito na FURG. No 
ano 2005, nesta data, dentro do Campus Carreiros, ocorreu um acidente fatal que vitimou o servidor e na época também 
acadêmico Edson Fernando de Oliveira Freire. Tendo em vista que o dia 31 é domingo, a tradicional ação foi realizada na 
segunda-feira, dia 1° de abril. 
 

     Desde o acidente, a data marca o Calendário Universitário como o dia em que a Universidade se mobiliza pela 
conscientização no trânsito. A idéia é lembrar que o campus é um espaço coletivo de convívio. Portanto, cultivar o respeito ao 
próximo é responsabilidade de todos. As normas do Código Brasileiro de Trânsito também devem ser respeitadas dentro da 
Universidade. 
   

     Marcando a data neste ano de 2013, a Pró-Reitoria de Infraestrutura - Proinfra, através da Coordenadoria de Vigilância da 
Prefeitura Universitária, fará uma ação de panfletagem nos acessos ao Campus Carreiros, buscando disseminar a idéia de 
conscientização por mais prudência no trânsito.  
 
 

PRESERVE A VIDA!  VELOCIDADE MÁXIMA NO CAMPUS CARRE IROS: 50KM/H 
 
 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP 

Campus Carreiros - Fone 3293.5320 – http://www.progep.furg.br  – E-mail: progep.secretaria@furg.br 
 


