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FURG 47 AN0S: acolhendo pessoas, abraçando culturas e construindo conhecimento 
Assembleia Universitária comemora os 47 anos da FURG e homenageia servidores 

Os 47 anos da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) foram celebrados em Assembleia Universitária na 
tarde de terça-feira (11), no Centro Integrado de Desenvolvimento Costeiro e Oceânico (Cidec-Sul). Para marcar a 
data, a FURG concedeu o título de professor emérito ao docente do Instituto de Oceanografia (IO), Manuel 
Haimovici, distinções de mérito universitário e homenagens por tempo de serviço aos que completaram 25, 30, 
35, 40 e 45 anos ou mais de efetivo exercício na Instituição. Durante a Assembleia, os cerca de 120 servidores que 
ingressaram na Universidade a partir de agosto de 2015 foram simbolicamente empossados pela reitora da 
FURG, Cleuza Dias, e o vice-reitor, Danilo Giroldo. Os 50 servidores que se aposentaram no mesmo período 
receberam homenagem pela sua dedicação à Instituição. 
 
Uma das mais importantes homenagens concedidas pela 
FURG, o título de professor emérito, foi entregue 
durante a Assembleia ao professor Manuel Haimovici. O 
reconhecimento é destinado aos que se destacaram na 
Universidade às atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. Haimovici é graduado e doutor em Ciências 
Biológicas pela Universidade de Buenos Aires (UBA). 
Atua na FURG desde 1976, contribuindo como professor, 
pesquisador, orientador e colaborador de órgãos de gestão 
pública de recursos marinhos. Os seus estudos, 
reverberados em 120 artigos científicos, 60 capítulos e 
oito livros, tratam da dinâmica populacional, da avaliação 
de diversos estoques pesqueiros e da pesquisa acerca de 
cefalópodes (lulas e polvos). Aposentado desde 2013, o 
professor ainda colabora com a FURG, como voluntário. 

 
O Professor José Vanderlei Silva Borba colaborou com a 
FURG por mais de 30 anos, de 1979 a 2013, tendo atuado 
na administração central da Universidade, no Hospital 
Universitário e como Chefe do então Departamento de 
Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis. 

A técnica-administrativa Laureci da Costa ingressou 
na Universidade em 1987. Desde então, ao longo de 
30 anos, tem atuado em atividades de secretariado em 
diversos órgãos administrativos e acadêmicos. 
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Aproximadamente 40 anos de dedicação à FURG destaca-se no 
currículo do técnico administrativo Ronaldo Brito Quintana. O 
servidor ingressou na FURG em 1976. Atuou na Prefeitura do 
Campus, na Superintendência de Administração de Material e 
Patrimônio, entre outras unidades acadêmicas e administrativas. 

Da mesma forma, a dedicação à área de Química e 
Alimentos motiva a homenagem à professora Eliana Badiale 
Furlong. A servidora contribui desde 1980 na graduação e 
pós-graduação, tendo sido responsável pela então 
Superintendência de Pós-Graduação. 

  
 

 

POSSE SIMBÓLICA DE NOVOS SERVIDORES 

  
  

  
  

HOMENAGEM AOS SERVIDORES E SERVIDORAS APOSENTADOS 
 



 

NOVOS 
 SERVIDORES 

 

OUTUBRO/2016 
 

SEJAM MUITO BEM-VINDOS!            
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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 

 

 
Rafael Pinto Granada 

Técnico de Laboratório Área 
IMEF – 11/10/2016 

 
Caroline Pires Ruas 

Técnica de Laboratório Área 
ProPesP – 17/10/2016 

 
Pietro Camacho Sartori 

Técnico em Refrigeração 
ProInfra – 17/10/2016 

 
Carlos Augusto Prata Gaona 
Técnico de Laboratório Área 

IO – 17/10/2016 

 
Luan Felipe Belaus 

Técnico de Tecnologia da Informação 
NTI – SVP – 20/10/2016 

 
Weslley da Costa Silva 

Técnico de Laboratório Área 
ICB – 20/10/2016 

 
Glaucio Afonso Teichmann 
Técnico de Laboratório Área 
IMEF – SAP – 24/10/2016 

 
Dariano Krummenauer 

Professor do Magistério Superior 
IO – 25/10/2016 
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Helen Rodrigues Oliveira 

Técnico em Química 
EQA – 31/10/2016 

 
Tiago Corso de Souza 

Administrador 
ProPlAd – DAM – Redist 25/10/2016 

 
Larissa Migliavacca Pacheco 

Psicologo Area 
PRAE – SLS – 26/10/2016 

 
Alini Mariot 

Tradutor Interprete de Linguagem Sinais 
PRAE – SAP – 31/10/2016 

 
Daniel Pereira da Costa 

Engenheiro-Area 
ProInfra – 25/10/2016 

 

 
 

APOSENTADORIAS DE OUTUBRO/2016 
 

Nome do servidor Cargo Lotação Ingresso 
Aposentadori

a 

Adriana Dora da Fonseca 
Professora do Magistério 
Superior EEnf - Escola de Enfermagem 

02/04/1992 10/10/2016 

Luis Alberto Romano 
Professora do Magistério 
Superior IO - Instituto de Oceanografia 

24/06/2010 10/10/2016 

Oscar Luiz Brisolara 
Professora do Magistério 
Superior 

ILA - Instituto de Letras e 
Artes 

05/07/2004 13/10/2016 

Fernando D’Incao 
Professora do Magistério 
Superior IO - Instituto de Oceanografia 

21/03/1973 17/10/2016 

Rogério Oliveira 
Técnico de Laboratório 
Área 

EQA - Escola de Química e 
Alimentos 

01/02/1978 17/10/2016 

Paulo Reinaldo de Oliveira 
Técnico de Tecnologia da 
Informação 

NTI - Núcleo de Tecnologia 
da Informação 

03/06/1974 17/10/2016 

Paulo Nicolau Guasque 
Barcena 

Técnico de Laboratório 
Área 

FAMED - Faculdade de 
Medicina 

08/05/1997 17/10/2016 

Jediel Oliveira Barbosa Telefonista 
ProInfra/PU - Prefeitura 
Universitária 

12/03/1979 17/10/2016 

 



 

RECONHECIMENTO DE 
ATIVIDADES 
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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/SERV ATENDIDO ATIVIDADE 

Marcelo Cristovao Andre PROGEP CCR 
Excelente trabalho desenvolvido 

para desempenho das atividades da 
unidade 

Camila Estima de Oliveira Souto PROGEP 
Tania Margarete 

Ongaratto 
Excelente trabalho desenvolvido em 

sua atividade 

Ana Virginia Ladeira Sanzo, Luisa Sala e 
Rejane Macedo Martins 

EQA PROGEP/DDP/CFC 

Pelo apoio junto ao curso de 
capacitação Atualização em 
Segurança do Trabalho em 

Laboratórios de Ensino e Pesquisa. 

Carla Cornetet HU PROGEP/DDP/CFC 
Pelo apoio junto ao curso de 
capacitação Atualização em 

Pediatria e Neonatologia 

Monica Wetzel 
CAMPUS 

SLS 
PROGEP/DDP/CFC 

Pelo apoio junto ao curso de 
capacitação Inglês Para Servidores 

Públicos - Básico 1 - SLS 

Mirian da Silva Bicho ICB PROGEP/DDP/CFC 
Pelo apoio junto ao curso de 
capacitação Segurança em 

Laboratório 
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. 
 

 
 
 

 

 CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA PROGEP 
 

LIBRAS BÁSICO – MÓDULO II 
 

O segundo módulo do curso LIBRAS Básico, que atendeu 12 
(doze) servidores, foi realizado no período de 09/08/2016 a 
20/10/2016. 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. Este módulo deu 
continuidade aos conhecimentos adquiridos no Módulo I, 
permitindo que ao final do curso os alunos fossem capazes de: 
• Reconhecer e aplicar com propriedade os sinais, expressões 

faciais e corporais específicos da Língua Brasileira de Sinais;  
• Aplicar sinais, expressões faciais e corporais em vivências e 

dinâmicas, possibilitando a conversação em Libras;  
• Interpretar, adequadamente, produções textuais simples de 

relevância ao convívio com a comunidade surda. 
 

 

ATUALIZAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO EM LABORATÓRIO S DE ENSINO E PESQUISA 

O curso realizado pela PROGEP, em parceria com a EQA, atendeu 19 
(dezenove) TAEs que atuam em laboratórios de pesquisa e/ou ensino da 
universidade, promovendo um maior conhecimento a respeito da segurança, 

primeiros socorros, prevenção contra incêndio e 
gerenciamento de resíduos.  
Foram 24 horas divididas em aulas expositivas e 
práticas, que abordaram os seguintes tópicos: 

• Primeiros Socorros em laboratórios de 
Ensino e Pesquisa;  
• Combate e Prevenção Contra Incêndios;  
• Gerenciamento de Resíduos;  
• Segurança em Laboratórios de Ensino e Pesquisa 
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O recadastramento anual dos servidores públicos aposentados, dos pensionistas e dos anistiados políticos que recebem pelo 
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) passará a ser feit
bancária onde ele recebe o provento ou benefício.
Brasil. 
Agora, além das agências do Banco do Brasil e da Caixa, outras nove instituições estão crede
pelo Santander, Banrisul, Bradesco, Itaú, HSBC, Banese, Cecoopes, Sicredi e Bancoob poderão procurar qualquer de suas 
agências para fazer o recadastramento. 
O modelo permanece o mesmo. O servidor deve comparecer pessoalmente ao
documento oficial de identificação com foto (RG, 
Assim, quem faz aniversário em novembro, por exemplo, terá o próprio mês de novembro e, ainda, os meses de dezembro e 
janeiro para fazer o recadastramento. Já os que fazem aniversário em dezembro, terão o mês de dezembro, além de janeiro e 
fevereiro para concluir esse compromisso. 
Caso não possa, no período definido para o recadastramento, comparecer a umas das agências do banco onde 
proventos, o aposentado ou pensionista deve entrar em contato com a unidade de recursos humanos à qual está vinculada, para 
receber orientações de como realizar a prova de vida.
A facilidade é decorrência de cláusula constante no edital de creden
de pagamento do Executivo Federal (consolidada a partir de janeiro deste ano).
Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério do Plan
 

DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE PROMOVE

      

Preserve a Vida!  Velocidade 
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RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS – DECRETO 7.862/2012
 

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

Comprovação de vida deverá ser feita na agência 
bancária onde o beneficiário tem 
 
 

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
O recadastramento anual dos servidores públicos aposentados, dos pensionistas e dos anistiados políticos que recebem pelo 
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) passará a ser feito em qualquer agência da instituição 
bancária onde ele recebe o provento ou benefício. Antes, a regra era procurar agências da Caixa, do BRB ou do Banco do 

Agora, além das agências do Banco do Brasil e da Caixa, outras nove instituições estão credenciadas. Aqueles que recebem 
pelo Santander, Banrisul, Bradesco, Itaú, HSBC, Banese, Cecoopes, Sicredi e Bancoob poderão procurar qualquer de suas 

O servidor deve comparecer pessoalmente ao banco no mês do seu aniversário, portando 
documento oficial de identificação com foto (RG, carteira de habilitação) e CPF. 
Assim, quem faz aniversário em novembro, por exemplo, terá o próprio mês de novembro e, ainda, os meses de dezembro e 

fazer o recadastramento. Já os que fazem aniversário em dezembro, terão o mês de dezembro, além de janeiro e 
 

Caso não possa, no período definido para o recadastramento, comparecer a umas das agências do banco onde 
proventos, o aposentado ou pensionista deve entrar em contato com a unidade de recursos humanos à qual está vinculada, para 
receber orientações de como realizar a prova de vida. 
A facilidade é decorrência de cláusula constante no edital de credenciamento dessas instituições bancárias para crédito da folha 
de pagamento do Executivo Federal (consolidada a partir de janeiro deste ano). 

Ministério do Planejamento  

IRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE PROMOVE  

Preserve a Vida!  Velocidade máxima no Câmpus Carreiros: 50Km/h 

Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PROGEP    
Fone 3293.5327  –  HTTP://www.progep.furg.br  –  E-mail:  progep.secretaria@furg.br
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RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E 
DECRETO 7.862/2012 

O recadastramento é no banco, é obrigatório e anual, sempre 

Comprovação de vida deverá ser feita na agência 
bancária onde o beneficiário tem conta. 
A FALTA DE RECADASTRAMENTO PODE RESULTAR NA SUSPENS ÃO DO PAGAMENTO DE 

APOSENTADORIA OU PENSÃO.  

Central de Atendimento SIPEC 
9782328 

http://www.planejamento.gov.br/tema/recadastramento 
O recadastramento anual dos servidores públicos aposentados, dos pensionistas e dos anistiados políticos que recebem pelo 

o em qualquer agência da instituição 
Antes, a regra era procurar agências da Caixa, do BRB ou do Banco do 

nciadas. Aqueles que recebem 
pelo Santander, Banrisul, Bradesco, Itaú, HSBC, Banese, Cecoopes, Sicredi e Bancoob poderão procurar qualquer de suas 

banco no mês do seu aniversário, portando 

Assim, quem faz aniversário em novembro, por exemplo, terá o próprio mês de novembro e, ainda, os meses de dezembro e 
fazer o recadastramento. Já os que fazem aniversário em dezembro, terão o mês de dezembro, além de janeiro e 

Caso não possa, no período definido para o recadastramento, comparecer a umas das agências do banco onde recebe os 
proventos, o aposentado ou pensionista deve entrar em contato com a unidade de recursos humanos à qual está vinculada, para 

ciamento dessas instituições bancárias para crédito da folha 

progep.secretaria@furg.br 


